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1. Σύνοψη 

Στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, των 

προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002) και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία, η Υπηρεσία μας διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο και 

έλεγχο συμμόρφωσης στο Ίδρυμα–το οποίο είναι το διοικητικό σώμα του Ινστιτούτου Νευρολογίας 

και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ)–για το έτος 2018. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν αναφέρονται πιο κάτω: 

 Η Συμφωνία του Ιδρύματος με το Υπουργείο Υγείας, η οποία προνοεί τη χρηματοδότησή 

του από την Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσιάζει αδυναμίες και δεν παρέχει δικλείδες για 

τη συγκράτηση των δαπανών του Ιδρύματος και την αύξηση των εσόδων, αφού το 

οποιοδήποτε έλλειμμα καλύπτεται από το κράτος.  

Εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο επαναδιαπραγματευθεί τη Συμφωνία με το Ίδρυμα για 

απάλειψη των αδυναμιών. 

 Διαπιστώσαμε ότι το ποσό χρέωσης των υπηρεσιών που λαμβάνει το ΙΝΓΚ από ιδιώτες 

συνεργάτες ιατρούς στο Υπουργείο Υγείας, είναι πολλαπλάσιο του ποσού που 

καταβάλλεται ως αποζημίωση στους εν λόγω ιατρούς. Επίσης, ορισμένες χρεώσεις δεν 

περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο της συμφωνίας μεταξύ του ΥΥ και του ΙΝΓΚ. 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΙΝΓΚ για τη διαχείριση του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού αναφορικά με την ανέγερση νέου κτηρίου δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, όσον αφορά στην οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση 

του διαθέσιμου Κονδυλίου που αφορά στο συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου. Η 

οριστική μελέτη δεν έχει γίνει αποδεκτή από το ΙΝΓΚ, επειδή κρίθηκε ως ελλιπής και στις 

27.4.2020, το ΙΝΓΚ αποφάσισε τη λύση της εργοδότησης των Συμβούλων με απροσδιόριστες 

χρονικές και οικονομικές συνέπειες για το έργο και τα ευρύτερα συμφέροντα του 

Ιδρύματος. Να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ύψους €14.000.000 έχει 

ήδη ξεπεραστεί αφού με βάση τα όσα περιλαμβάνει η τελική μελέτη που υπέβαλαν οι 

Σύμβουλοι, το κόστος είχε υπολογιστεί στα €15.250.000. 

 Σχετικά με τις εκδηλώσεις TELETHON, παρατηρήσαμε ότι τα χρηματικά ποσά που 

εισπράττονται χρησιμοποιούνται, κυρίως, ως χορηγίες προς τους φοιτητές για ερευνητικά 

προγράμματα και για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού.  

Εισηγηθήκαμε τη δημοσιοποίηση των εισπράξεων και πληρωμών από τις εν λόγω 

εκδηλώσεις, με στόχο τη διαφάνεια στον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που εισφέρουν 

οι πολίτες.  
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 Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν εισπραχθεί τα δικαιώματα που αναλογούν στο ΙΝΓΚ από την 

εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, που αφορά στη μη επεμβατική διάγνωση για το σύνδρομο 

Down, από την εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της 

ευρεσιτεχνίας.   

 Διαπιστώσαμε ότι κατά τη διάρκεια του 2018 παρασχέθηκαν δωρεάν υπηρεσίες 

εργαστηριακών αναλύσεων σε μη δικαιούχα άτομα, κατά παράβαση των Κανονισμών του 

ΙΝΓΚ. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι διενεργήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις οι οποίες, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς, μπορούν μεν να παρασχεθούν δωρεάν σε ειδικές 

περιπτώσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, πλην όμως έγιναν χωρίς 

κατάλληλη αιτιολόγηση.  

 Από τη διερεύνηση καταγγελίας, σχετικά με διαγραφή από το μηχανογραφικό σύστημα 

εργαστηριακών αναλύσεων πριν την τιμολόγησή τους, διαπιστώσαμε αδυναμίες/ 

παραλείψεις στη διαδικασία τιμολόγησης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και 

συστήσαμε όπως εφαρμοστούν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες. 
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2. Εισαγωγή 

Το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία είναι εγγεγραμμένο Ίδρυμα, με βάση τον 

περί Ιδρυμάτων και Σωματείων Νόμο.  Επίσης, είναι εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα από το 

Υπουργείο Οικονομικών.  Με βάση το καταστατικό του Ιδρύματος, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και 

Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) αποτελεί «όργανο του Ιδρύματος». Το ΙΝΓΚ είναι ένα ιατρικό, ερευνητικό 

και ακαδημαϊκό κέντρο, το οποίο παρέχει φροντίδα σε ασθενείς και παράλληλα εκπονεί 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν σε νευρολογικές και γενετικές 

παθήσεις.  Άρχισε τη λειτουργία του το 1990 με τη στήριξη του κράτους, το οποίο παραχώρησε τη 

γη για την ανέγερση κτηρίου και με χορηγία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 

μέσω της κυπριακής υπηρεσίας της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες. Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες δικανικές υπηρεσίες (εξετάσεις DNA) στις 

αστυνομικές αρχές της Δημοκρατίας, με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων. Το 2012 ίδρυσε την 

Κυπριακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής, η οποία προσφέρει επτά προγράμματα σπουδών 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής, της Ιατρικής 

Γενετικής, της Νευροεπιστήμης και της Βιοϊατρικής Έρευνας.  

Με βάση τη Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος, ημερ. 26.11.2010, το 

κράτος παρέχει ετήσια χορηγία, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τον 

Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ο οποίος ετοιμάζεται και υποβάλλεται στα Υπουργεία Υγείας και 

Οικονομικών.  Η Συμφωνία προνοεί τη χρηματοδότηση του ΙΝΓΚ από την ΚΔ και την παροχή 

υπηρεσιών από το ΙΝΓΚ προς την ΚΔ έναντι συμφωνημένης αμοιβής (τιμοκατάλογος). Επίσης, 

προνοεί την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους δικαιούχους ασθενείς που 

παρακολουθούνται από το ΙΝΓΚ.   

Το ύψος της χορηγίας και το κόστος των φαρμάκων που κατέβαλε το κράτος τα τελευταία πέντε 

χρόνια παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 2018 2017 2016 2015 2014 

 €εκ.  €εκ.  €εκ.  €εκ.  €εκ.  

Κυβερνητική Επιχορήγηση - Υπουργείο Υγείας 

 - Υπουργείο Οικονομικών – ΓΔ ΕΠΣΑ  

5,3 

3,9 

5,2 

3,7 

4,9 

3,4 

4,9 

3,2 

4,9 

3,2 

 9,2 8,9 8,3 8,1 8,1 

Κόστος Φαρμάκων 6,6 6,3 6,0 5,8 5,0 

Οι συνολικές εισπράξεις του ΙΝΓΚ το 2018 ανήλθαν σε €12,2εκ. και εκτός της επιχορήγησης 

περιλαμβάνουν ποσό ύψους €1,8εκ., που αφορά σε έσοδα από εξειδικευμένες υπηρεσίες DNA 

προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης. 

 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΜΔ/01/2020 

 

4 

 

 

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις ΙΝΓΚ για το 2018 

 

Τα συνολικά έξοδα για το 2018 ανήλθαν σε €13,4εκ. από τα οποία €8,9εκ. αφορά σε έξοδα 

προσωπικού και €1,9εκ. σε αγορά αναλωσίμων.  

 

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις ΙΝΓΚ για το 2018 

  

€5.300.000 
43% 

€3.890.000 
32% 

€1.776.200 
15% 

€1.241.686 
10% 

Υπουργείο Υγείας 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 

Άλλα Έσοδα 

€8.899.375 
67% 

€1.906.960 
14% 

€920.225 
7% 

€1.625.504 
12% 

Απολαβές Προσωπικού 

Αναλώσιμα 

Αποσβέσεις 

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 
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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 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

Ιδρύματος, ημερ. 26.11.2010, με την οποία θεσμοθετείται ο τρόπος χρηματοδότησης του 

Προϋπολογισμού του ΙΝΓΚ από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και της Ιδρυτικής Πράξης του 

Ιδρύματος, ημερ. 5.10.1995. 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της ΚΔ ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει, εν ονόματι της 

Δημοκρατίας, όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών 

διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που 

δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για 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 ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή 

εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά 

Νόμου. 

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.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός 

του έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 

προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και 

επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

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 

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2018 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 8(1) του περί της 
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Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113 

(Ι)/2002). Σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του ίδιου Νόμου, η Ελεγκτική Υπηρεσία διενήργησε 

επιπρόσθετο έλεγχο συμμόρφωσης, σκοπός του οποίου ήταν η εξακρίβωση του βαθμού 

υλοποίησης των συστάσεων της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους, 

του βαθμού συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς 

και η διερεύνηση καταγγελιών. 

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: 

 INTOSAI-P1: Η Διακήρυξη της Λίμα 

 ISSAI 100:  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 400: Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Tο πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια την Διακήρυξη η οποία υιοθετήθηκε το 

1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI  στην 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. Oι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στην Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
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Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 

19.12.2014).  

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 

Ο έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που υποβλήθηκαν από το ΙΝΓΚ ή που 

συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας καθώς και μέσω 

προσωπικών συνεντεύξεων και καλύπτει το έτος 2018. Τα ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις 

εισηγήσεις μας, διαβιβάστηκαν με επιστολή μας, ημερ. 23.12.2019, για σχόλια και απόψεις στον 

Πρόεδρο του ΔΣ του ΙΝΓΚ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία στις 27.2.2020 και 

ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

α. Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  

β. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2016 (Ν.73(Ι)/2016). 

γ. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014). 

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

ε. Κανονισμοί που αφορούν τις Κρατικές Ενισχύσεις για την εκτέλεση Υπηρεσιών Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος. 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1  Συμφωνία συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας 

4.1.1 Στις 26.11.2010 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία μεταξύ του ΥΥ, εκ μέρους της Κυβέρνησης και 

του Ιδρύματος, αντικαθιστώντας το προηγούμενο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε 

στις 26.10.1999. Η Συμφωνία προνοεί τη θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης του ΙΝΓΚ από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ το ΙΝΓΚ παρέχει υπηρεσίες προς την ΚΔ έναντι συμφωνημένης 

αμοιβής (τιμοκατάλογος). Η χρηματοδότηση συνίσταται σε ετήσια χορηγία μέσω του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για κάλυψη τυχόν ελλείμματος του ΙΝΓΚ, αφού ληφθούν υπόψη πρόσοδοι από 

την παροχή υπηρεσιών (έρευνας και εκπαίδευσης, φαρμακευτικών και άλλων ιατρικών 

υπηρεσιών, συνεργασία κρατικών λειτουργών/ιατρών/επιστημόνων). Βάσει της Συμφωνίας, 

παρέχεται επίσης φαρμακευτική αγωγή σε όλους τους δικαιούχους ασθενείς που 

παρακολουθούνται στο ΙΝΓΚ, κάτω από τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του Διευθυντή 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Παρατηρήσαμε ότι η Συμφωνία παρουσιάζει αδυναμίες, ενώ δεν 

έχει ημερομηνία λήξης και δεν περιλαμβάνει πρόνοια για τροποποίηση των όρων της. Με βάση 

τη Συμφωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να καλύπτει το ετήσιο έλλειμμα του 

Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, μέσω ετήσιας χορηγίας, εφόσον ληφθούν υπόψη τα διάφορα 

έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.  Αυτό, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, λειτουργεί ως 

αντικίνητρο για το Ίδρυμα για αύξηση των εσόδων του και θέτει σε δυσμενή θέση την 

Κυβέρνηση, αφού ανεξάρτητα από ενδεχόμενη μείωση του όγκου των παρεχόμενων από το 

Ίδρυμα υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές 

συνθήκες, είναι υποχρεωμένο να καλύψει οποιοδήποτε έλλειμμα του Ιδρύματος.   

Το Υπουργείο Υγείας στις 25.11.2015 ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωματεύσει 

αναφορικά με τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας, σε 

απαντητική επιστολή του, ημερ. 28.11.2016, ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας και να επαναδιαπραγματευθεί κάθε όρο αυτής, 

νοουμένου ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενού του. Επίσης, επεσήμανε την 

ανάγκη να διερευνηθεί με τον αρμόδιο Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η συμβατότητα της 

υπό αναφορά Συμφωνίας με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, σε περίπτωση που αυτό 

δεν έγινε κατά τη σύναψή της. Μετά και από σχετική σύσταση από την Υπηρεσία μας, το 

Υπουργείο απέστειλε στις 31.1.2019 τη Συμφωνία στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για 

τη σχετική διερεύνηση.  Στην απάντησή του, ημερ. 2.4.2019, ο Έφορος επιφυλάχθηκε να 

τοποθετηθεί επί της συμβατότητας της Συμφωνίας με το ενωσιακό δίκαιο των κρατικών 

ενισχύσεων, ενόψει του ότι δεν είχε καθοριστεί, στο χρονικό εκείνο σημείο, το καθεστώς του 

Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.    

Σύσταση: Τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν σε επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας, 

υπό το φως των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αφού 

ληφθούν και οι απόψεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, έτσι ώστε να καθοριστούν 
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με σαφήνεια οι υποχρεώσεις τους. Η νέα συμφωνία να έχει ημερομηνία λήξης, με δικαίωμα 

επαναδιαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται. 

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ μάς ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η Συμφωνία επί του παρόντος δεν 

χρήζει τροποποίησης.  Αναφορικά με το ότι η Συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης, αυτό ήταν 

ουσιώδης όρος, καθ’ ότι αποσκοπούσε στη θεσμοθέτηση διαχρονικής και αδιάλειπτης σχέσης του 

Ιδρύματος με το Κράτος. Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στη μορφή που είναι 

σήμερα τόσο με τη σύμφωνο γνώμη του Κράτους όσο και με την ουσιαστική συμμετοχή του 

Κράτους στο Διοικητικό του Συμβούλιο, αφού την πλειοψηφία των διοικητικών συμβούλων 

διορίζει η κυβέρνηση.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι η σχέση του Κράτους με το Ίδρυμα είναι και 

πρέπει να παραμείνει ορθά και διαχρονικά θεσμοθετημένη, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία 

του ως εθνικό κέντρο αριστείας και αναφοράς στη χώρα μας και μέσα από τον ρόλο αυτό να 

συνεχίσει την επιτυχημένη προσφορά του στον τόπο και τους πολίτες. 

4.1.2 Όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση και ειδικά στις δαπάνες προσωπικού, εκφράσαμε 

την άποψη ότι για θέματα όπως ο καθορισμός του ύψους των μισθών πρόσληψης του 

προσωπικού, ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων, η παραχώρηση αυξήσεων κ.λπ., θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται η γραπτή και εκ των προτέρων έγκριση των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων 

και του ΥΥ, αφού οι δαπάνες αυτές αυξάνουν το ύψος της κυβερνητικής χορηγίας.  

Σε επιστολή του ΙΝΓΚ, ημερ. 21.10.2016, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι τα υπό αναφορά 

οικονομικά θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν και να συμφωνηθούν με τα αρμόδια Υπουργεία 

Υγείας και Οικονομικών, εφόσον λειτουργήσει η τριμελής Επιτροπή η οποία προβλέπεται στην 

Συμφωνία και η οποία  θα εγκρίνει τους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος. Όπως διαπιστώσαμε, η 

τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών 

και Υγείας και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, λειτούργησε και ενέκρινε, στις 19.7.2018, τον 

Προϋπολογισμό του ΙΝΓΚ για τα έτη 2019-2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας. Συναφώς 

αναφέρεται ότι στον εν λόγω Προϋπολογισμό, παρόλο που η πρόνοια για το κόστος του προσωπικού 

παρουσιάζει αύξηση κάθε έτος (€355.000 το 2019, €538.000 το 2020, €475.000 το 2021), εντούτοις 

παρατηρήθηκε ότι δεν καταγράφονται οι λόγοι της αύξησης.  

Σύσταση: Επαναλάβαμε τη σύσταση όπως για θέματα οικονομικής διαχείρισης εξασφαλίζεται 

εκ των προτέρων γραπτή έγκριση των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και του ΥΥ. Σχετική 

πρόνοια θα πρέπει να περιληφθεί στη Συμφωνία. Επίσης, ο Προϋπολογισμός που υποβάλλεται 

στην τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει επεξηγηματικό υπόμνημα, ώστε να 

αιτιολογούνται όλες οι ετήσιες μεταβολές στις δαπάνες.  

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ μάς ανέφερε ότι, όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση και στα θέματα 

προσωπικού, αυτά συζητούνται στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που γίνονται στα πλαίσια 

της τριμελούς Επιτροπής, μετά που υποβάλλεται από πλευράς Ιδρύματος σχετικό υπόμνημα. 
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4.2 Χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στη Συμφωνία 

Παρατηρήσαμε ότι ορισμένες από τις χρεώσεις προς το Υπουργείο δεν περιλαμβάνονται στον 

τιμοκατάλογο της Συμφωνίας. Αναφέρονται παραδείγματα που αφορούν στο έτος 2018. 

Πίνακας 1: Χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο της Συμφωνίας 

Περιγραφή 
Χρέωση  

€ 

Food supplements 76.519 

Vitamin D 41.580 

Cyprus wide surveillance of enteroviruses by molecular typing 75.824 

Σύσταση: Να εξεταστεί η αναγκαιότητα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από το ΙΝΓΚ και να 

αναθεωρηθεί ανάλογα ο τιμοκατάλογος. 

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ μάς ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες επειδή του 

ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. 

4.3 Χρεώσεις για συνεργάτες ιατρούς 

Στους ασθενείς παρέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιατρική περίθαλψη από ιδιώτες 

συνεργάτες ιατρούς (ενδοκρινολόγους, γαστρεντερολόγους, πνευμονολόγους, ψυχολόγους 

κ.λπ.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στο ΙΝΓΚ.  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό που χρεώνεται στο ΥΥ για 

τις εν λόγω υπηρεσίες είναι πολλαπλάσιο του ποσού που καταβάλλει το ΙΝΓΚ στους πιο πάνω 

ιατρούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν στο έτος 2018. 

Πίνακας 2: Χρεώσεις για υπηρεσίες από συνεργάτες ιατρούς 

Ειδικότητα 

Ποσό που πληρώθηκε στον 

συνεργάτη ιατρό 

€ 

Ποσό που χρεώθηκε στο ΥΥ 

€ 

Ενδοκρινολόγος 5.880 13.530 

Διαιτολόγος 6.056 37.286 

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος 13.150 30.990 

Ψυχολόγος 9.881 34.200 

Το ΙΝΓΚ, σε επιστολή του, ημερ. 21.10.2016, προς την Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι οι χρεώσεις που 

γίνονται στο Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνουν όχι μόνο το κόστος του ιατρού, αλλά και της 
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αναγκαίας υποδομής (χώροι, υποστηρικτικό προσωπικό, γενικά έξοδα). Ωστόσο, η διαφορά 

μεταξύ των δύο χρεώσεων είναι πολύ μεγάλη και δεν δικαιολογείται, κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας.  

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ, στην απάντησή του ανέφερε ότι οι χρεώσεις που γίνονται στο Υπουργείο 

Υγείας είναι βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου (π.χ. €50 για follow-up consultation 

πνευμονολόγου, €32 για follow-up consultation διαιτολόγου), μείον η έκπτωση που εφαρμόζεται 

στο τέλος του έτους (25% για το 2018) και συνεπώς οι χρεώσεις δεν είναι υπερβολικές. Επίσης, 

μας ανάφερε ότι με την ένταξη όλων αυτών των ειδικοτήτων στο ΓεΣΥ, θα παύσουν να υπάρχουν 

οι εν λόγω χρεώσεις προς το Υπουργείο Υγείας. 

4.4 Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση νέου κτηρίου του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 

Στις 1.6.2017, το ΙΝΓΚ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), προχώρησε στη σύναψη 

δανείου από την ΕΤΕπ, με σκοπό την κατασκευή νέου κτηρίου δίπλα από το υφιστάμενο κτήριο, 

την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου, την αγορά εξοπλισμού, την κατασκευή υπαίθριου 

Αμφιθεάτρου, τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την 

πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού. Το συνολικό υπολογιζόμενο κόστος των πιο πάνω, 

ανέρχεται σε €40 εκ., εκ των οποίων τα €26 εκ. θα παραχωρηθούν από την ΕΤΕπ υπό μορφή 

δανείου και τα υπόλοιπα €14 εκ. θα καταβληθούν από ίδιους πόρους. Το μεγαλύτερο μέρος των 

€14 εκ. θα καταβληθεί από το κράτος (€13,1 εκ.) μέσω της ετήσιας χορηγία προς το ΙΝΓΚ και το 

υπόλοιπο θα καταβληθεί από τον Δήμο Αγίου Δομετίου (€0,9 εκ.), στον οποίο θα ανήκει το 

υπαίθριο Αμφιθέατρο. Σημειώνεται ότι τόσο το κτήριο όσο και το υπαίθριο Αμφιθέατρο θα 

ανεγερθούν σε κρατική γη, την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο παραχώρησε, μέσω εκμίσθωσης 

γης, από κοινού στο ΙΝΓΚ και στον Δήμο Αγίου Δομετίου, με σχετική Απόφασή του (Αρ. Απόφασης 

83.498) που λήφθηκε στις 11.10.2017, για περίοδο 33 χρόνων και με δικαίωμα ανανέωσης για 

ακόμα 33 χρόνια έναντι ετήσιου ονομαστικού μισθώματος ύψους €500. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ουσιαστικά το ΙΝΓΚ συντηρείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, είναι 

προφανές ότι σχεδόν το πλήρες κόστος του έργου θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κατάσταση ταμειακών ροών για τα έτη 

2017-2026, η οποία ετοιμάστηκε από το ΙΝΓΚ, η κρατική χορηγία που θα χρειάζεται μετά το έτος 

2022, οπότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η ανέγερση του κτηρίου, θα αυξηθεί κατά €3 εκ. - €4 εκ. 

ετησίως.  

Με βάση τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 

(Ν.20(I)/2014), πρόκειται για μία πολυετή δέσμευση και δεν περιορίζεται σε εγγύηση ενός 

δανείου, τα τοκοχρεωλύσια του οποίου θα εξοφλούσε ο δανειζόμενος φορέας. Στις 14.2.2018 

προκηρύχθηκε Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη μελέτη του έργου ανέγερσης του νέου κτηρίου 

και εξωτερικού περιμετρικού δρόμου του ΙΝΓΚ, καθώς και υπαίθριου Αμφιθεάτρου στον Δήμο 
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Αγίου Δομετίου. Όπως προβλέπεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, το νέο κτήριο, με συνολικό 

μικτό εμβαδόν 11.000 τ.μ. περίπου, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο κτήριο του ΙΝΓΚ. Το υπαίθριο 

Αμφιθέατρο θα είναι χωρητικότητας 800 ατόμων και εμβαδού 1.200 τ.μ. περίπου. Ως συνολικός 

Προϋπολογισμός του έργου καθορίστηκε το ποσό των €15 εκ. (€14,0 εκ. για το νέο κτήριο και τον 

περιμετρικό δρόμο και €1,0 εκ. για το υπαίθριο Αμφιθέατρο). 

Στις 6.9.2018 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του ΙΝΓΚ και των βραβευθέντων Συμβούλων 

Μελετητών του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου ανέγερσης του νέου 

κτηρίου του ΙΝΓΚ και του εξωτερικού περιμετρικού δρόμου και μεταξύ του Δήμου Αγίου Δομετίου 

και των εν λόγω Συμβούλων για τη μελέτη του υπαίθριου Αμφιθεάτρου. 

Μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας που στάληκε στην Υπηρεσία μας αναφορικά, μεταξύ 

άλλων, με την σοβαρή έλλειψη συνεργασίας μεταξύ Συμβούλων και Διευθυντή έργου και στο 

πλαίσιο διερεύνησης των προβλημάτων που προέκυψαν κατά το στάδιο της μελέτης του έργου, 

ζητήσαμε με επιστολές μας προς τον Πρόεδρο του ΙΝΓΚ,  πληροφόρηση για το στάδιο που  

βρισκόταν η πρόοδος της μελέτης του έργου, τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για 

ολοκλήρωση της μελέτης  και κατά πόσο αυτά είχαν υλοποιηθεί, για την αναμενόμενη 

ημερομηνία προκύρηξης του διαγωνισμού για την ανέγερση του έργου,  για το ποσό της 

αναμενόμενης δαπάνης του έργου και κατά πόσο υπήρχαν προβλήματα στην ομαλή 

διεκπεραίωση της μελέτης και παρατηρήσαμε ότι: 

α. Η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης του έργου, έγινε 

με διαδικασία διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και ότι το ΙΝΓΚ θα πρέπει να τηρήσει όλες τις 

πρόνοιες της σύμβασης που έχει υπογράψει με τους βραβευθέντες Συμβούλους Μελετητές. 

β. Eκ μέρους των Συμβούλων έχουν γίνει, ως προκύπτει, προσπάθειες για ενίσχυση της 

Ομάδας τους, μέσω συνεργασίας με έμπειρο Αρχιτέκτονα καθώς και για αλλαγή της σύστασης 

της Ομάδας, στη βάση σχετικής Τεχνικής Πρότασης που είχαν υποβάλει στο ΙΝΓΚ. 

γ. Σε περίπτωση που τελικά διαφανεί ότι οι Σύμβουλοι Μελετητές δεν έχουν την κατάλληλη 

εμπειρία στη διαχείριση έργων και ότι η απόδοσή τους, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

είναι ανεπαρκής, τότε θα πρέπει, αφού αυτό τεκμηριωθεί, το ΙΝΓΚ να καταλήξει σε σχετική 

απόφαση για ρύθμιση του θέματος, η οποία να είναι συμβατή με τους όρους του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού, καθώς και την υπογραφείσα σύμβαση. 

δ. Εάν η απόφαση που θα λάβει το ΙΝΓΚ, για ρύθμιση του εν λόγω θέματος, περιλαμβάνει την 

εμπλοκή άλλου έμπειρου Αρχιτέκτονα, αυτός θα πρέπει, στην περίπτωση που η ανάθεση θα γίνει 

από το ΙΝΓΚ, να επιλεγεί με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού ή να συμπεριληφθεί στην Ομάδα 

των Μελετητών ως υποσύμβουλος με την έγκριση του ΙΝΓΚ. Στην 2η περίπτωση, ο εν λόγω 

Αρχιτέκτονας θα εργάζεται υπό τις οδηγίες των Συμβούλων Μελετητών και η αμοιβή του θα 

αποτελεί μέρος της αμοιβής των Συμβούλων, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και προβλέπεται στη 

σχετική σύμβαση τους με το ΙΝΓΚ. 
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Μετά από τη μελέτη όλης της σχετικής αλληλογραφίας που μας κοινοποιήθηκε, η Υπηρεσία μας 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα μεταξύ του ΙΝΓΚ και των Συμβούλων 

Μελετητών του έργου, οι οποίοι, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, επιλέγηκαν στη βάση του 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Ουσιαστικά, το ΙΝΓΚ θεωρεί, μετά και την υποβολή της οριστικής 

μελέτης του έργου στις 25.9.2019, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το Ινστιτούτο, ότι οι 

επιλεγέντες, από το ίδιο το ΙΝΓΚ, Σύμβουλοι Μελετητές δεν έχουν επαρκή εμπειρία. 

Παρατηρήσαμε ότι το γεγονός αυτό είχε σοβαρό αντίκτυπο στην πρόοδο της μελέτης του έργου, 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αβεβαιότητα, τόσο  ως προς την ποιότητα της μελέτης όσο και 

ως προς την ικανότητα των Συμβούλων Μελετητών να διαχειριστούν τη σύμβαση κατασκευής του 

έργου. Προς αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής των Συμβούλων Μελετητών, το ΙΝΓΚ επιδίωξε 

τον παραμερισμό τους ή την υπαγωγή τους στις οδηγίες άλλου πιο έμπειρου Αρχιτέκτονα, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονων προστριβών μεταξύ των δύο μερών. 

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι τα πιο πάνω θέματα, αύξαναν τον κίνδυνο να μην καταστεί 

δυνατή η ολοκλήρωση των μελετών με την προσήκουσα ποιότητα, με επακόλουθη την αστοχία 

του έργου ως προς τα χαρακτηριστικά που κρίνουν την επιτυχία του, δηλαδή το κόστος, τον 

χρόνο ολοκλήρωσης και την ποιότητα. Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος αν λάβει κανείς 

υπόψη την παντελή έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας για υλοποίηση ενός τέτοιου 

μεγέθους οικοδομικού έργου, όχι μόνο εκ μέρους των Συμβούλων Μελετητών, όπως υποστηρίζει 

το ίδιο το ΙΝΓΚ, αλλά και εκ μέρους του ΙΝΓΚ, του οποίου η εμπειρογνωμοσύνη αφορά προφανώς 

σε επιστημονικά και ιατρικά θέματα και όχι στην υλοποίηση δημόσιων κατασκευαστικών έργων, 

έστω και με τον διορισμό εξωτερικού Διευθυντή Έργου. Η Υπηρεσία μας θεωρεί, εκ των 

πραγμάτων, ότι το υπό αναφορά έργο είναι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για αστοχία, κυρίως ως 

προς το κόστος και τον χρόνο υλοποίησής του (παράμετρος που εν τέλει επίσης μεταφράζεται σε 

αυξημένο κόστος). 

Στις 16.4.2020, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με επιστολή μας προς τον Υπουργό 

Οικονομικών εκφράσαμε, μεταξύ άλλων, σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο το συγκεκριμένο 

δαπανηρό έργο έχει εσωτερικό βαθμό απόδοσης που να δικαιολογεί την υλοποίησή του για 

κάλυψη της στεγαστικής ανάγκης του Ινστιτούτου έναντι άλλων, πολύ πιο μεγάλης 

ανταποδοτικότητας, δημόσιων έργων. Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως επαναξιολογηθεί η 

αναγκαιότητα του έργου και το ενδεχόμενο αναβολής της υλοποίησής του. Εάν στη συνέχεια το 

έργο κριθεί ως οικονομικά βιώσιμο και προσιτό, θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο μέλλον, 

νοουμένου πάντοτε ότι θα εκλείψουν τα πιο πάνω προβλήματα και ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

μελέτη του έργου, ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος για απρόβλεπτες συνέπειες και εκτόξευση 

του Προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.  Σημειώσαμε επιπρόσθετα ότι η εν 

εξελίξει εμπειρία της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη βελτιστοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών 

υγείας, οι οποίες αδιαμφισβήτητα παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες, όσο και αν η πλειονότητα 

των επαγγελματιών υγείας υπερέβησαν εαυτούς. Τέτοια βελτιστοποίηση προφανώς θα πρέπει, 

κατά την άποψή μας, να περιλαμβάνει και το ΙΝΓΚ, του οποίου τις παθογένειες έχει διαχρονικά 

αναδείξει η Υπηρεσία μας. Εκφράσαμε δε την άποψη ότι, τυχόν προώθηση του έργου, χωρίς εκ 
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νέου αξιολόγηση όλων των δεδομένων, ενταφιάζει ή καθιστά πολύ δυσχερές το ενδεχόμενο 

πλήρους ή μερικής ενσωμάτωσης του ΙΝΓΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο μετά τη 

δημιουργία Ιατρικής Σχολής και του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και την από 

προηγουμένως ύπαρξη του συναφούς Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, θα μπορούσε να 

αποτελέσει την κορωνίδα του ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου στον τομέα αυτό από 

πλευράς του δημοσίου, κάτι φυσικά που θα απαιτούσε την εκεί διοχέτευση των σχετικών 

Κονδυλίων, εάν κριθεί ότι αυτά είναι διαθέσιμα, παρά τον κατακερματισμό της όλης 

προσπάθειας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΙΝΓΚ έχουν ήδη από το 2017 αναγνωρίσει την 

απόλυτη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους και έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας για 

την κλινική άσκηση στη νευρολογία φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και διδασκαλία από 

νευρολόγους του ΙΝΓΚ στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στο πλαίσιο εποπτευόμενης κλινικής 

εκπαίδευσης. Είναι συνεπώς άποψή μας ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω η δυνατότητα 

συνέργειας των δύο Ιδρυμάτων, η οποία, ακόμη κι αν δεν οδηγούσε στην πλήρη ή μερική 

ενσωμάτωση του ΙΝΓΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την κοινή 

αξιοποίηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Τέλος σημειώσαμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

προγραμματίζει την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη. Το νέο κτήριο θα έχει συνολικό εμβαδόν 8.800 τ.μ. και ο Προϋπολογισμός 

ανέγερσής του ανέρχεται στα €15 εκ. Τα μεγέθη αυτά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του έργου 

του ΙΝΓΚ, καταδεικνύουν επίσης τη διαφαινόμενη σπατάλη στην περίπτωση του ΙΝΓΚ. 

Στις 27.4.2020, ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ με επιστολή του έδωσε προς τους Συμβούλους Μελετητές 

ειδοποίηση, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Γενικών Όρων της Σύμβασης, για λύση της 

εργοδότησής τους, καταγράφοντας ως βασικούς λόγους για λήψη της συγκεκριμένης απόφασης 

την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους των Συμβούλων Μελετητών στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, την ανεπαρκή απόδοσή τους σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς 

και την ανάθεση ή εκχώρηση από τους Συμβούλους μέρους ή όλης της σύμβασης σε τρίτους, 

χωρίς να λάβουν προηγουμένως την έγκριση του ΙΓΝΚ. 

Στις 4.6.2020, ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ με απαντητική επιστολή του προς την Υπηρεσία μας 

αναφέρθηκε στις πιο πάνω επιστολές μας, επισυνάπτοντας έγγραφο που ετοίμασε ο Διευθυντής 

Έργου, στο οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια πληροφορίες/γεγονότα/στοιχεία σχετικά με τα 

θέματα που είχαμε εγείρει με τις εν λόγω επιστολές μας. Μεταξύ άλλων, μας πληροφόρησε ότι 

όλες οι αποφάσεις και πράξεις του ΙΝΓΚ, σε σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης, βασίστηκαν 

στις πρόνοιες των όρων της σύμβασης που υπογράφτηκε με τους Συμβούλους Μελετητές και, 

έχοντας ως γνώμονα την ομαλή συνέχιση του έργου, το ΙΝΓΚ αποφάσισε τον τερματισμό της 

σύμβασης και λύση της εργοδότησης των Συμβούλων. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι γίνονται 

προσπάθειες για φιλικό διακανονισμό των διαφορών που έχουν προκύψει μεταξύ του ΙΝΓΚ και 

των Συμβούλων Μελετητών. Τέλος, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο του Διευθυντή 

Έργου, το ΙΝΓΚ προτίθεται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη Αρχιτέκτονα, με 

στόχο την ολοκλήρωση της μελέτης. 
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Στις 16.6.2020, ο Υπουργός Οικονομικών με απαντητική επιστολή του αναφέρθηκε στην επιστολή 

μας, ημερ. 16.4.2020 και μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

α. Η προτεινόμενη ανέγερση και λειτουργία του νέου κτηρίου θα παρέχει τη δυνατότητα στο 

ΙΝΓΚ να φιλοξενήσει περισσότερα έργα έρευνας και ανάπτυξης. 

β. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει το έργο επέκτασης του ΙΝΓΚ και ως εκ τούτου το 

κράτος προτίθεται να αυξήσει την κρατική χορηγία προς ΙΝΓΚ, για κάλυψη των ετήσιων 

δόσεων αποπληρωμής του δανείου και τα πρόσθετα λειτουργικά έξοδα που θα προκύψουν 

από την επέκταση του ΙΝΓΚ. 

γ. Το μοντέλο χρηματοδότησης του έργου που επιλέγηκε δίνει την ευχέρεια να επιμεριστεί το 

κόστος ανέγερσης κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, καθιστώντας το ποσοστό 

αύξησης της επιχορήγησης προς το Ινστιτούτο μη απαγορευτικό. 

δ. Το ΙΝΓΚ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα. Η 

τυχόν ακύρωση του έργου δεν θα επιτρέψει την όποια περαιτέρω ανάπτυξή του, αφού το 

υφιστάμενο κτήριο είναι υπερπλήρες. 

ε. Η λειτουργία του νέου κτηρίου αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των σχετικών 

δεικτών της Κύπρου, όσον αφορά στην έρευνα και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. 

στ. Το ποσό των €15 εκ. (€14 εκ. για το νέο κτήριο και τον περιμετρικό δρόμο και €1 εκ. για το 

υπαίθριο Αμφιθέατρο) που καθορίστηκε ως συνολικός Προϋπολογισμός του έργου 

περιλήφθηκε στα έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με βάση τα δεδομένα που 

ίσχυαν κατά την περίοδο ετοιμασίας των εγγράφων, μετά που λήφθηκαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες από αρχιτεκτονικό γραφείο. 

ζ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του που έγινε στις 27.5.2020, ενέκρινε νέο πακέτο 

μέτρων στήριξης της οικονομίας, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνεται και η άμεση 

προώθηση ώριμων αναπτυξιακών έργων. 

η. Το ΙΝΓΚ για την εξασφάλιση εμπειρογνωμοσύνης στην υλοποίηση του έργου και 

συστηματικής παρακολούθησής του όρισε έγκαιρα Διευθυντή Έργου και Επιμετρητή 

Ποσοτήτων. Η ύπαρξη των εν λόγω συμβούλων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της δαπάνης του έργου στα πλαίσια του Προϋπολογισμού. Λόγω των 

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στη συνεργασία με τους Συμβούλους Μελετητές, έχει 

επηρεαστεί η πρόοδος υλοποίησης του έργου, με αποτέλεσμα τη λύση της εργοδότησής 

τους. 

θ. Το συγκεκριμένο έργο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, δεν πρέπει να βασίζεται 

σε αριθμητικό εσωτερικό βαθμό απόδοσης, αλλά στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τα 
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οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας και θα αυξήσουν την ερευνητική δραστηριότητά του. 

ι. Υπάρχουν ήδη συνεργασίες μεταξύ του εργαστηριακού και ιατρικού προσωπικού του ΙΝΓΚ 

και του Πανεπιστημίου Κύπρου που περιλαμβάνει κοινή χρήση εξοπλισμού και υποδομών, 

κοινά ερευνητικά προγράμματα και εκπαίδευση φοιτητών. 

ια. Η κυβέρνηση με την υποστήριξή της προς το συγκεκριμένο έργο, αναγνωρίζει τον ρόλο που 

το ΙΝΓΚ διαδραματίζει στην επιτυχή αντιμετώπιση επιδημιολογικών θεμάτων και 

δημογραφικών τάσεων στην Κύπρο. 

ιβ. Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο που επιτελεί το ΙΝΓΚ, η ανεξαρτησία και η ευελιξία 

των διαδικασιών του, που του επέτρεψαν να επιτελέσει την αποστολή του και να 

αναπτυχθεί ραγδαία, θα πρέπει να διατηρηθούν. 

Η  Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι: 

α. Η εκτίμηση δαπάνης που είχε περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού του έργου είναι 

ως εξάγεται υποτιμημένη, ενώ  σημειώνεται ότι στην εν λόγω εκτίμηση δεν περιλαμβάνονταν 

δαπάνες για κινητό εξοπλισμό του κτηρίου, ούτε και για τον ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό.  

Έχουμε την άποψη ότι θα έπρεπε να γίνει αναθεώρηση της εκτίμησης δαπάνης, με βάση τα 

σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες του Ιδρύματος στην περίπτωση που αποφασιστεί η 

υλοποίηση του έργου με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού και την πρόσληψη Αρχιτέκτονα, με 

στόχο την ολοκλήρωση της μελέτης. 

β. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ του ΙΝΓΚ και των Συμβούλων 

Μελετητών του έργου, οι οποίοι, σημειώνουμε, είχαν επιλεγεί στη βάση του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού. Ουσιαστικά, το ΙΝΓΚ έκρινε, μετά και την υποβολή της οριστικής μελέτης του έργου 

στις 25.9.2019, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, ότι οι βραβευθέντες Σύμβουλοι Μελετητές δεν είχαν 

επαρκή εμπειρία για τη διαχείριση του έργου. 

γ.  Η μελέτη δεν έτυχε συνεχούς παρακολούθησης από το ΙΝΓΚ και τον Διευθυντή Έργου. 

Σημειώνεται ότι η σύμβαση μεταξύ του ΙΝΓΚ και των βραβευθέντων Συμβούλων Μελετητών 

υπογράφτηκε στις 6.9.2018, η οριστική μελέτη υποβλήθηκε από τους Συμβούλους Μελετητές στις 

25.9.2019 και απορρίφθηκε, ενώ η λύση της εργοδότησής τους έγινε στις 27.4.2020. Από τα πιο 

πάνω προκύπτει ότι χρειάστηκαν 19 περίπου μήνες για να γίνει αντιληπτό από το ΙΝΓΚ ότι οι 

Σύμβουλοι δεν είχαν την απαραίτητη εμπειρία για υλοποίηση του έργου και ότι η οριστική μελέτη 

που οι Σύμβουλοι υπέβαλαν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  

Σύσταση: Στα έγγραφα των διαγωνισμών  θα πρέπει να περιλαμβάνονται ασφαλιστικές 

δικλείδες που να αποτρέπουν  την περίπτωση  οι συμβάσεις να τερματίζονται για τους λόγους 

που επικαλέστηκε το ΙΝΓΚ στην απόφασή του για λύση της εργοδότησης των Συμβούλων 
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Μελετητών. Επίσης, το Ινστιτούτο θα πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για 

στενή παρακολούθηση της προόδου των μελετών και όχι να αναμένεται η υποβολή της τελικής 

μελέτης για να αποφασιστεί ότι αυτή δεν συνάδει με τις απαιτήσεις που είχαν αρχικά τεθεί στο 

Διαγωνισμό. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται εναλλακτικές μεθόδοι υλοποίησης των έργων, 

όπως είναι η διαδικασία προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση της μεθόδου Μελέτη-

Κατασκευή-Συντήρηση.  

4.5 Εκδηλώσεις TELETHON 

Το ΙΝΓΚ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου, διοργανώνει από το 1994, σε 

ετήσια βάση, τις εκδηλώσεις TELETHON, τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιούνται για 

επιχορήγηση του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων 

του Ινστιτούτου, μέσω χορηγιών που παραχωρούνται σε φοιτητές του διδακτορικού 

προγράμματος της Σχολής Μοριακής Ιατρικής.   

Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις για τα έτη 2016-2018 παρουσιάζονται πιο κάτω. 

Πίνακας 3: Εισπράξεις εκδηλώσεων για τα έτη 2016-2018 

Περιγραφή 
2018 

€ 
2017 

€ 
2016 

€ 

Χορηγία ΟΠΑΠ 150.000 150.000 150.000 

Εισπράξεις από εκδηλώσεις 192.142 196.435 169.078 

 342.142 346.435 319.078 

Δαπάνες 31.448 42.026 120.102 

Καθαρές Εισπράξεις 310.694 304.409 198.976 

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για το 2016 παρουσιάζονται αυξημένες, λόγω του ότι περιλαμβάνουν 

το κόστος εργοδότησης δύο λειτουργών ύψους €81.297, οι οποίοι ασχολούνται με τη 

διοργάνωση των εκδηλώσεων TELETHON. Από το 2017 και μετά, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, οι εν 

λόγω δαπάνες καταβάλλονται από τον Προϋπολογισμό του ΙΝΓΚ, αντί από το Ταμείο του 

TELETHON. Οι εν λόγω λειτουργοί ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων του ΙΝΓΚ και ως 

αντιστάθμισμα το ΔΣ αποφάσισε όπως, ποσό ύψους €83.000 διατίθεται από το Ταμείο του 

TELETHON για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού από το ΙΝΓΚ (βλ. Πίνακα 4).  

Παραχώρηση χορηγιών σε φοιτητές για ερευνητικά προγράμματα και αγορά 

ερευνητικού εξοπλισμού 

Κατά τα έτη 2016-2018 εγκρίθηκαν τα ποσά που φαίνονται πιο κάτω από το Ταμείο του 

TELETHON, ως χορηγίες προς τους φοιτητές διδακτορικού προγράμματος της Σχολής Μοριακής 

Ιατρικής και για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού: 
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Πίνακας 4: Χορηγίες σε φοιτητές και αγορά εξοπλισμού για τα έτη 2016-2018 

Περιγραφή 
2018 

€ 
2017 

€ 
2016 

€ 

Χορηγία σε φοιτητές 260.000 60.000 130.000 

Αγορά εξοπλισμού 80.000 82.000 - 

Στις 10.5.2016, με απόφαση του ΔΣ, τροποποιήθηκαν οι Κανονισμοί του TELETHON, ώστε όλοι οι 

φοιτητές διδακτορικού προγράμματος να είναι δικαιούχοι χορηγίας ύψους €10.000 ετησίως από 

το Ταμείο του TELETHON. Αναφέρεται ότι, πριν την τροποποίηση των Κανονισμών 

παραχωρούνταν χορηγίες σε φοιτητές ύψους €20.000 ετησίως, κατόπιν διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονταν από φοιτητές της Σχολής Μοριακής 

Ιατρικής. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει την άποψη ότι, εφόσον για τη λειτουργία του πιο πάνω προγράμματος 

εισφέρουν οι πολίτες μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνονται, οι εισπράξεις των 

εκδηλώσεων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για σκοπούς διαφάνειας. Επίσης, θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος 

διάθεσης των χρημάτων του Ταμείου.  

Κατά το 2018, μετά από τροποποίηση της Πολιτικής Επενδύσεων των χρημάτων του TELETHON, 

το Ίδρυμα προχώρησε, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Οικονομικών του ΔΣ, ημερ. 11.9.2018, 

σε αγορά ομολόγων 10ετούς διάρκειας, συνολικής αξίας €500.345. Κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας, οι εισφορές που συλλέγονται από το κοινό δεν θα πρέπει να συσσωρεύονται σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά να αξιοποιούνται για τους σκοπούς που συλλέγονται.  

Αναφέρουμε ότι στις 31.12.2018 υπήρχαν καταθέσεις στην τράπεζα από τις εκδηλώσεις 

TELETHON ύψους €2.769.547 (2017 - €3.180.078). 

Συστάσεις: 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη λειτουργία του προγράμματος TELETHON εισφέρουν οι 

πολίτες, για σκοπούς διαφάνειας οι εισπράξεις και οι πληρωμές να δημοσιοποιούνται. 

 Να προωθηθεί τροποποίηση των Κανονισμών του TELETHON, ώστε τα χρήματα που 

συλλέγονται να διατίθενται αποκλειστικά για την οικονομική στήριξη των ασθενών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΝΓΚ μάς ανέφερε ότι γίνεται ανακοίνωση τύπου για τα έσοδα από τις 

εκδηλώσεις TELETHON, ενώ για τα ερευνητικά προγράμματα που χορηγούνται από το TELETHON 

και τυχόν σημαντικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά, γίνεται αναφορά σε ετήσια 

δημοσιογραφική διάσκεψη που οργανώνει το Ινστιτούτο. Μας ενημέρωσε επίσης ότι, από το 

2020 θα γίνεται ανακοίνωση τύπου για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων του TELETHON κατά 

την προηγούμενη χρονιά. 
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Αναφορικά με την εισήγησή μας για διάθεση των χρημάτων του TELETHON αποκλειστικά για την 

οικονομική στήριξη των ασθενών, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς απάντησε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, 

αφού, όπως υποστηρίζει, ο κύριος λόγος διενέργειας του TELETHON είναι η χρηματοδότηση 

έρευνας, βάσει των κανόνων του TELETHON Γαλλίας, που είναι και ο ιδιοκτήτης της ονομασίας 

TELETHON στην Ευρώπη. Υποστηρίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνει το Ίδρυμα από 

τη ΓΔ ΕΠΣΑ αφορά στην υποδομή για έρευνα και εκπαίδευση και όχι στη διεξαγωγή ερευνητικών 

προγραμμάτων, τα οποία, όπως αναφέρει, χρηματοδοτούνται είτε μέσω Κονδυλίων που 

εξασφαλίζει το Ίδρυμα από οργανισμούς που χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα π.χ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από το TELETHON. 

4.6 Ευρεσιτεχνία μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης για το  

σύνδρομο Down 

Το ΙΝΓΚ καταχώρησε στις 26.1.2011 αίτηση για εγγραφή ευρεσιτεχνίας μη επεμβατικής 

διάγνωσης για το σύνδρομο Down από δύο μέλη του προσωπικού του. Τον Νοέμβριο του 2012, 

βάσει σχετικής απόφασης του ΔΣ, ημερ. 5.10.2010, παραχωρήθηκε, μέσω γραπτής συμφωνίας, το 

99% των εσόδων από μελλοντική εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας σε εταιρεία στην οποία το ΙΝΓΚ 

κατείχε το 44% και τα δύο μέλη του προσωπικού το 56% των μετοχών. Η συμφωνία προνοούσε: 

α. Παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας από το ΙΝΓΚ στην εταιρεία, με 

αντάλλαγμα την είσπραξη 1% από τα καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας σε 

οποιαδήποτε χώρα, και  

β. Καταβολή από την εταιρεία στο ΙΝΓΚ, του κόστους που κατέβαλε το ΙΝΓΚ για την εγγραφή 

της και την ετοιμασία του επιχειρηματικού της πλάνου.  

Το ποσοστό συμμετοχής του ΙΝΓΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στη συνέχεια μειώθηκε 

(περίπου στο 17%), λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και συμμετοχή νέων μετόχων.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, το ΔΣ στη συνεδρία του, ημερ. 5.10.2010, ενέκρινε την υπογραφή 

συμφωνίας του ΙΝΓΚ με εταιρεία γονιδιωματικής έρευνας για παραχώρηση ποσοστού 10%, από 

το 1% των εσόδων που θα εισπράττει από την εκμετάλλευση της πατέντας (η σχετική συμφωνία 

υπογράφηκε στις 26.7.2010).  

Η εμπορική εκμετάλλευση άρχισε τον Μάιο του 2015, με την εφαρμογή της μη επεμβατικής 

προγεννητικής διάγνωσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το ΙΝΓΚ 

δεν εισέπραξε τα δικαιώματα που του αναλογούν από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, όπως 

προνοείται στην προαναφερόμενη συμφωνία. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι το ΔΣ ενημερώθηκε από 

τον Πρόεδρο (πρακτικά ημερ. 20.3.2018) σχετικά με τη θέση της εταιρείας, ότι τα έσοδά της 

προέρχονται από διαφορετικό προϊόν από αυτό που της παραχώρησε το ΙΝΓΚ (την αρχική 

ευρεσιτεχνία). Η εταιρεία κοινοποίησε και επίσημα τη θέση της προς το ΙΝΓΚ με επιστολή της, ημερ. 

7.2.2019, στην οποία επισύναψε και σχετική γνωμάτευση των νομικών της συμβούλων. Σημειώνουμε 

ότι τα έσοδα της εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις για το 2017 και 2016, 
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ανέρχονταν σε €1.718.130 και €650.193, αντίστοιχα και αφορούν σε έσοδα από πωλήσεις 

εργαστηριακής ανάλυσης για μη επεμβατική διάγνωση για το σύνδρομο Down. Το ΔΣ δεν φαίνεται να 

έχει προβεί σε ενέργειες για διευκρίνιση του θέματος και διασφάλιση των συμφερόντων του ΙΝΓΚ. 

Συστάσεις: 

 Να διερευνηθούν οι λόγοι που δεν εφαρμόστηκε η συμφωνία και να ληφθούν μέτρα για 

είσπραξη των δικαιωμάτων που αναλογούν στο ΙΝΓΚ. 

 Το ΙΝΓΚ να ζητήσει από τον νομικό του σύμβουλο να εξετάσει τον ισχυρισμό της 

εταιρείας, όσον αφορά στην προέλευση των εσόδων της. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι το σημαντικό μέρος της πράξης μεταφοράς της 

ευρεσιτεχνίας στη συνδεδεμένη εταιρεία, αφορούσε στο γεγονός ότι το ΙΝΓΚ απέκτησε το 44% 

των μετοχών της εταιρείας και όχι η διευθέτηση για το 1% των εσόδων από μελλοντική 

εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας σε αυτήν. Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τη θέση αυτή. 

Επίσης, μας ανέφερε ότι δεν λήφθηκαν μέχρι τώρα μέτρα για είσπραξη των δικαιωμάτων, βάσει 

της συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ του ΙΝΓΚ και της 

συνδεδεμένης εταιρείας, για τον λόγο ότι το ΙΝΓΚ δεν μπορεί να αντικρούσει τα επιχειρήματα 

που προβάλλει η τελευταία και ότι για το θέμα εκκρεμεί τελική γνωμάτευση από τον νομικό τους 

σύμβουλο. 

4.7 Παροχή δωρεάν υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό «Procedures for registration of laboratory samples and 

guidelines for completion of information relating to finance and administration», το ΙΝΓΚ παρέχει 

δωρεάν υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Άτομα που λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα. 

β. Υπαλλήλους και μέλη του ΔΣ, περιλαμβανομένων συζύγων, παιδιών και γονέων. 

γ. Άλλες ειδικές περιπτώσεις κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή του Τμήματος. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο σε σχετικά στοιχεία που μας δόθηκαν, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Κατά τη διάρκεια του 2018, παρασχέθηκαν δωρεάν υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων σε 

1.003 περιπτώσεις συνολικής αξίας €112.984, κάποιες εκ των οποίων αφορούσαν σε άτομα που 

δεν προνοούνται στους Κανονισμούς. Στον Πίνακα 5 αναφέρονται σχετικά παραδείγματα: 
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Πίνακας 5: Παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε μη δικαιούχα άτομα 

Κωδικός 
Τμήματος 

Αριθμός 
εργαστηριακής 

ανάλυσης 

Τιμή 
εργαστηριακής 

ανάλυσης 
€ 

Δικαιολογία που καταχωρίστηκε στο 
σύστημα  

17 4044 210 Αδελφός υπαλλήλου 

21 398649 80 Εγγονός ιατρού 

21 380981 50 Πεθερός υπαλλήλου 

12/22 103812 220 Φίλη Υπευθύνου Τμήματος 

12/22 108211 230 Φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

12/22 107525 400 Πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

12/22 107657 200 Πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

β. Παρασχέθηκαν δωρεάν υπηρεσίες σε πρώην μέλη του ΔΣ του ΙΝΓΚ. Συναφώς αναφέρεται 

ότι, ο Κανονισμός δεν διευκρινίζει κατά πόσο η παροχή δωρεάν υπηρεσιών αφορά και σε 

πρώην μέλη του ΔΣ. 

γ. Δεν αιτιολογούνται κατάλληλα οι περιπτώσεις παροχής δωρεάν υπηρεσιών, οι οποίες 

αποφασίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος. Στον Πίνακα 6 παρατίθενται σχετικά 

παραδείγματα: 

Πίνακας 6: Περιπτώσεις παροχής δωρεάν υπηρεσιών κατόπιν απόφασης του Διευθυντή του 

Τμήματος  

Κωδικός 
Τμήματος 

Αριθμός 
εργαστηριακής 

ανάλυσης 

Τιμή 
εργαστηριακής 

ανάλυσης 
€ 

Δικαιολογία που καταχωρίστηκε στο σύστημα 

30  

D(18)0060 
D(18)0096 
D(18)0114 
D(18)0136 

280 
Ειδική περίπτωση (Απόφαση του Διευθυντή του 
Τμήματος/Κλινικής) 

27 10807 525 Απόφαση του Ιατρικού Εκτελεστικού Διευθυντή 

27 10808 525 Απόφαση του Ιατρικού Εκτελεστικού Διευθυντή 

12/22 104410 440 Απόφαση Διευθυντή Εργαστηρίου 

δ. Το Λογιστήριο του ΙΝΓΚ δεν διενεργεί κανένα έλεγχο, έστω και δειγματοληπτικό, ώστε να 

επιβεβαιώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι εφαρμόζονται οι Κανονισμοί και ότι δεν 

παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σε μη δικαιούχους. 

Συστάσεις: 

 Να διερευνηθούν οι περιπτώσεις παροχής δωρεάν υπηρεσιών σε μη δικαιούχα άτομα. 
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 Να επανεξεταστούν οι Κανονισμοί, ώστε η παροχή δωρεάν υπηρεσιών, εάν θα 

παραμείνει, να περιοριστεί μόνο στους υπαλλήλους του ΙΝΓΚ και στα υφιστάμενα μέλη 

του ΔΣ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται χρέωση των αναλωσίμων. Η πρόνοια για 

παροχή δωρεάν υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του Τμήματος/Κλινικής, 

κατά την άποψή μας, να καταργηθεί. 

 Το Λογιστήριο του ΙΝΓΚ να διενεργεί έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται οι Κανονισμοί και ότι δεν παρέχονται δωρεάν 

υπηρεσίες σε μη δικαιούχους. 

4.8 Τήρηση χωριστών λογαριασμών για τις οικονομικές και μη οικονομικές 

δραστηριότητες 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή του, ημερ. 18.8.2008, ενημέρωσε το ΙΝΓΚ 

ότι, ως ερευνητικός οργανισμός που χρηματοδοτείται από το κράτος όφειλε, από 1.1.2009, να 

τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις οικονομικές και για τις μη οικονομικές δραστηριότητές 

του. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει χωριστοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την επιστολή του 

Εφόρου, εάν το ΙΝΓΚ δεν υλοποιήσει την εν λόγω υποχρέωση, η ετήσια χρηματοδότησή του από 

το κράτος συνιστά κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο ή υπόκειται σε 

περιορισμό και προϋποθέσεις των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων. Στις οικονομικές 

καταστάσεις του ΙΝΓΚ γίνεται διαχωρισμός του ελλείμματος/πλεονάσματος του έτους σε 

οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, χωρίς όμως να γίνουν χωριστοί λογαριασμοί.  

Σύσταση: Το ΙΝΓΚ να απευθυνθεί στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για να 

γνωματεύσει κατά πόσο ενδείκνυται η τήρηση χωριστών λογαριασμών πέραν του 

διαχωρισμού του ελλείμματος/πλεονάσματος στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ μάς ανέφερε ότι το Ίδρυμα τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις 

οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητές του και αποτέλεσμα αυτού είναι ο διαχωρισμός 

του ελλείμματος/πλεονάσματος του έτους και αναφέρθηκε στο Πλαίσιο της ΕΕ, σχετικά με τις 

ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (2014/C 198/01), σύμφωνα με το οποίο «Στην 

περίπτωση που ο ίδιος φορέας ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης, η 

δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων δεν εμπίπτει στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της Συνθήκης, αν τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η 

χρηματοδότηση και τα έσοδά τους, μπορούν σαφώς να διαχωριστούν, ώστε να αποφεύγεται 

ουσιαστικά η σταυροειδής επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αποδεικτικά στοιχεία της 

δέουσας κατανομής των δαπανών, της χρηματοδότησης και των εσόδων μπορεί να συνιστούν οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικείου φορέα.» Η αναφορά στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις του Ιδρύματος στον διαχωρισμό του ετήσιου ελλείμματος/πλεονάσματος σκοπό έχει 

να δείξει ότι δεν γίνεται σταυροειδής επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας, βάσει της 

πρόνοιας του πιο πάνω Πλαισίου. 
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Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ΙΝΓΚ θα πρέπει να απευθυνθεί για γνωμάτευση στον καθ΄ ύλην 

αρμόδιο Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

4.9 Τήρηση αρχείου 

4.9.1 Η Υπηρεσία μας επεσήμανε επανειλημμένα την αναγκαιότητα τήρησης επίσημου αρχείου. 

Το ΙΝΓΚ στην επιστολή του, ημερ. 21.10.2016, ανέφερε ότι έχει διερευνήσει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης του κυβερνητικού συστήματος αρχειοθέτησης eOAS, όμως, λόγω του υψηλού του 

κόστους, θα διερευνηθούν άλλες επιλογές.  Μέχρι σήμερα δεν γίνεται σωστή τήρηση αρχείου. 

Σύσταση: Να ληφθούν, το συντομότερον, μέτρα για τη δημιουργία επίσημου αρχείου, το οποίο 

να παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση για την εύρυθμη λειτουργία του ΙΝΓΚ.  

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα αναμένει την ένταξή του στο ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης των δημόσιων νοσοκομείων, που αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται εντός του 

2020, με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του/επεκτασιμότητάς του για σκοπούς ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης.  

4.9.2 Παρατηρήσαμε ότι δεν τηρείται αρχείο των αποφάσεων του ΔΣ, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.  

Σύσταση: Να τηρείται αρχείο για τις αποφάσεις του ΔΣ. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ συμφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

4.10 Εντάλματα πληρωμής 

Από τον έλεγχο στα εντάλματα πληρωμής παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Τα εντάλματα και τα επισυνημμένα σε αυτά έγγραφα δεν φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη 

«Πληρώθηκε» και την ημερομηνία πληρωμής.  Επίσης, δεν αναφέρεται κατά πόσο 

ελέγχθηκε η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων πριν τη διενέργεια της πληρωμής. 

β. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν επισυνάπτεται αντίγραφο της κατακυρωθείσας προσφοράς. 

γ. Σε μία περίπτωση δεν επισυνάφθηκε αντίγραφο του Πιστοποιητικού Οριστικής Παραλαβής 

του εξοπλισμού στον οποίο αφορά η πληρωμή. 

δ. Σε μία περίπτωση η Κατάσταση Πληρωμών (Bank Transfer Listing), που αφορά στην 

πληρωμή δέσμης ενταλμάτων, δεν φέρει την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή και 

ενός μέλους του ΔΣ του ΙΝΓΚ, όπως προνοείται στην παράγραφο 6.6 των 

Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Κανονισμών του ΙΝΓΚ.  
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Συστάσεις: 

 Όλα τα εντάλματα πληρωμής και τα επισυνημμένα σε αυτά έγγραφα να σφραγίζονται με 

την ένδειξη «Πληρώθηκε» και την ημερομηνία πληρωμής. 

 Στα εντάλματα πληρωμής να υπάρχει ένδειξη για την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στα 

πλαίσια του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

 Στα εντάλματα πληρωμής να επισυνάπτεται αντίγραφο της κατακυρωθείσας προσφοράς 

ή/και του Πιστοποιητικού Οριστικής Παραλαβής, όπου εφαρμόζεται. 

 Οι Καταστάσεις Πληρωμών (Bank Transfer Listing) να φέρουν όλες τις απαραίτητες 

υπογραφές/εγκρίσεις, όπως προνοείται στους Χρηματοοικονομικούς και Λογιστικούς 

Κανονισμούς του ΙΝΓΚ. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας ότι όλα 

τα εντάλματα πληρωμής και τα επισυνημμένα σε αυτά έγγραφα θα πρέπει να σφραγίζονται με 

την ένδειξη «πληρώθηκε» και την ημερομηνία πληρωμής.  Όσον αφορά στον έλεγχο για ύπαρξη 

των αναγκαίων πιστώσεων, ανέφερε ότι αυτό είναι ευθύνη του διαχειριστή του κάθε Κονδυλίου 

και γίνεται πριν ετοιμαστεί το Διατακτικό Παραγγελίας ή πριν γίνει η δαπάνη. Επίσης, μετά τη 

διενέργεια της δαπάνης, η πληρωμή είναι νομική υποχρέωση του Ιδρύματος, ενώ σημείωσε ότι 

το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους Προϋπολογισμούς του στη βάση των δεδουλευμένων (accruals 

basis) και όχι στη βάση πληρωμών (cash basis), όπως το Κράτος. Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, θεωρεί 

απαραίτητο να γίνεται αναφορά στα εντάλματα πληρωμής σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου 

ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων πριν τη διενέργεια κάθε πληρωμής. 

Σχετικά με το Πιστοποιητικό Οριστικής Παραλαβής, μας ανέφερε ότι αυτό αντιπροσωπεύεται από 

σχετική σφραγίδα πάνω στο τιμολόγιο και ότι αναφορά στη σχετική κατακυρωθείσα προσφορά 

γίνεται στο Διατακτικό Παραγγελίας, το οποίο επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η θέση της 

Υπηρεσίας μας είναι ότι στα εντάλματα πληρωμής θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της 

κατακυρωθείσας προσφοράς.  

Όσον αφορά στην Κατάσταση Πληρωμών, μας ανέφερε ότι εκ παραδρομής δεν φέρει τις 

υπογραφές του Οικονομικού Διευθυντή και ενός μέλους του ΔΣ του ΙΝΓΚ.  

4.11 Περιουσιακά στοιχεία 

Από τον έλεγχο παρατηρήσαμε τις ακόλουθες παραλείψεις/αδυναμίες: 

α. Στις περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού με διαδικασία προσφορών, δεν επισυνάπτεται στα 

εντάλματα πληρωμών η σχετική επιστολή κατακύρωσης της προσφοράς.  

β. Σε μία περίπτωση δεν ενημερώθηκε το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων για την αγορά 

εξοπλισμού (τηλεφωνικό σύστημα). 
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γ. Δεν διενεργείται ετήσια φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων. Η τελευταία 

φυσική καταμέτρηση διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 

δ. Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για σκοπούς απόσυρσης εξοπλισμού 

(Medical Devices Policy) διαπιστώσαμε ότι: 

 Δεν αναφέρεται στους Κανονισμούς η ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης από την 

Επιτροπή Απόσυρσης του εξοπλισμού. 

 Δεν ετοιμάζεται πιστοποιητικό καταστροφής μετά την έγκριση απόσυρσης του 

εξοπλισμού. 

Συστάσεις:  

 Στα εντάλματα πληρωμών να επισυνάπτεται η επιστολή κατακύρωσης της προσφοράς. 

 Το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων να ενημερώνεται με όλες τις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Να γίνεται φυσική καταμέτρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον μία 

φορά τον χρόνο. 

 Οι Κανονισμοί σχετικά με την απόσυρση εξοπλισμού (Medical Devices Policy) να 

τροποποιηθούν, ώστε να απαιτείται από την Επιτροπή Απόσυρσης η ετοιμασία έκθεσης 

επιθεώρησης και η έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής για όλο τον εξοπλισμό που 

καταστράφηκε. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, στην απάντησή του, μας ανέφερε τα ακόλουθα: 

α. Η επιστολή κατακύρωσης της προσφοράς αρχειοθετείται στον φάκελο κάθε προσφοράς και 

αναφορά στη σχετική κατακυρωθείσα προσφορά γίνεται στο Διατακτικό Παραγγελίας, το 

οποίο επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. 

β. Το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων ενημερώνεται με όλες τις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων. Κάθε 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου γίνεται επιβεβαίωση εξοπλισμού μεταξύ του 

Μητρώου και των εγγραφών περιουσιακών στοιχείων στο λογιστικό σύστημα. Η αγορά που 

δεν ήταν καταχωρημένη, αφορούσε σε μέρος της όλης δαπάνης για το τηλεφωνικό 

σύστημα και ήταν θέμα ημερών να καταχωρηθεί στο Μητρώο. 

γ. Για την καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων έχει εφαρμοστεί πρόσφατα σύστημα 

ηλεκτρονικής αναγνώρισης κωδικών (Bar Coding) στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα Μητρώου 

Περιουσιακών Στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία φυσικής καταμέτρησης σε πιο 

συχνά διαστήματα (κάθε 2 χρόνια). Η επόμενη φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών 

στοιχείων θα γίνει εντός του έτους. 
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δ. Το έγγραφο Medical Devices Policy είναι εσωτερικό έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών και 

όχι επίσημος Κανονισμός. Η διαδικασία για απόσυρση εξοπλισμού καθορίζεται από τους 

Λογιστικούς και Χρηματοοικονομικούς Κανονισμούς. 

4.12 Τιμολόγηση εργαστηριακών αναλύσεων 

Από τη διερεύνηση καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την ενδεχόμενη 

διαγραφή από το μηχανογραφικό σύστημα εργαστηριακών αναλύσεων πριν την τιμολόγησή 

τους, διαπιστώσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες/παραλείψεις στη διαδικασία τιμολόγησης των 

εργαστηριακών αποτελεσμάτων:  

α. Όπως πληροφορηθήκαμε από το Τμήμα Πληροφορικής, το σύστημα παρέχει την ευχέρεια 

στον χρήστη να ακυρώσει την αρχική έγκριση των εργαστηριακών αναλύσεων στο 

μηχανογραφικό σύστημα, με αποτέλεσμα οι αναλύσεις να μπορούν να διαγραφούν, χωρίς 

αυτή η επέμβαση να φαίνεται στο σύστημα (δεν υπάρχει audit trail). Η δυνατότητα 

διαγραφής τους υπάρχει μόνο για ένα χρονικό διάστημα, μέχρις ότου το Τμήμα 

Πληροφορικής κλειδώσει τις πληροφορίες στο σύστημα σε μηνιαία βάση. Η πιο πάνω 

αδυναμία του συστήματος κρίνεται σημαντική, αφού η διαγραφή εργαστηριακής ανάλυσης 

θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη τιμολόγηση και κατ’ επέκταση τη μείωση των εσόδων του 

ΙΝΓΚ. Επίσης, σημαντική αδυναμία του συστήματος αποτελεί και το γεγονός ότι ο αύξων 

αριθμός της εργαστηριακής ανάλυσης στο μηχανογραφικό σύστημα δεν δίνεται αυτόματα 

από το σύστημα, αλλά καταχωρείται από τους λειτουργούς του κάθε Εργαστηρίου. 

β. Κατά τον έλεγχο ζητήσαμε από το Τμήμα Πληροφορικής καταστάσεις με τις διαγραφές που 

διενεργήθηκαν στο σύστημα. Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν τηρούνται τέτοιες καταστάσεις. 

γ. Παρόλο που, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, εκτυπώνονται και διερευνώνται 

καταστάσεις με αναφορές εξαιρέσεων (exception reports), εντούτοις παρατηρήσαμε ότι δεν 

εντοπίζονται εύκολα εν δυνάμει προβληματικές περιπτώσεις. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι οι 

διορθώσεις που διενεργούνται στο σύστημα, μετά τη διερεύνηση των αναφορών, γίνονται 

από τα άτομα που εργάζονται στα Εργαστήρια.  

Συστάσεις:  

 Να εφαρμοστούν ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης 

της εξουσιοδότησης των εργαστηριακών αναλύσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, το 

μηχανογραφικό σύστημα να τροποποιηθεί, ώστε να ετοιμάζονται σχετικές καταστάσεις 

με τις διαγραφές, να εκτυπώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ελέγχονται 

κατάλληλα. 

 Ο αύξων αριθμός κάθε εργαστηριακής ανάλυσης να δίνεται αυτόματα από το σύστημα. 
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 Να επανεξεταστούν τα κριτήρια, βάσει των οποίων ετοιμάζονται οι καταστάσεις με 

αναφορές εξαιρέσεων, ώστε να παρουσιάζονται σε αυτές μόνο οι εξαιρέσεις, για 

σκοπούς διαπίστωσης λαθών/παραλείψεων. 

 Οι διορθώσεις που διενεργούνται στο σύστημα, μετά τη διερεύνηση των αναφορών 

εξαιρέσεων, να γίνονται από άτομα που δεν εργάζονται στα Εργαστήρια. 

Ο Πρόεδρος του ΙΝΓΚ μάς ανέφερε ότι σε ορισμένα Εργαστήρια, με την έκδοση της έκθεσης 

αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων, τα δεδομένα στο σύστημα «κλειδώνονται» και 

συνεπώς δεν μπορούν να διαγραφούν και ότι θα εξεταστεί η εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας και 

για τα υπόλοιπα Εργαστήρια. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, δεδομένης της αναμενόμενης, εντός 

του 2020, εφαρμογής νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, όπως και της πιθανής ένταξης 

των Εργαστηρίων στο ΓεΣΥ (με τη χρήση του λογισμικού του ΓεΣΥ), δεν ενδείκνυται σε αυτή τη 

φάση επένδυση για άλλες τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστημάτων. 

4.13 Λογιστικοί και Χρηματοοικονομικοί Κανονισμοί 

Παρατηρήσαμε ότι διάφορες πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών δεν εφαρμόζονται και θα 

πρέπει να τροποποιηθούν το συντομότερο. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα άρθρα 4.4-4.11 των 

Κανονισμών αναφορικά με την έκδοση τιμολογίου για κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες, τα 

οποία αναφέρονται στην έκδοση, καταχώρηση και φύλαξη χειρόγραφων τιμολογίων. Σύμφωνα 

με την υφιστάμενη διαδικασία, τα τιμολόγια εκδίδονται ηλεκτρονικά. 

Ο Πρόεδρος μάς απάντησε ότι θα γίνει αναθεώρηση των Κανονισμών όπου χρειάζεται. 

4.14 Συλλογική σύμβαση προσωπικού  

Δεν έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση για τη ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού μετά την 

1.1.2015. 

Σύσταση: Να γίνουν ενέργειες για καταρτισμό και υπογραφή συλλογικής σύμβασης.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι το Ίδρυμα καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να υπογραφεί νέα 

συλλογική σύμβαση με τις συντεχνίες και προς τον σκοπό αυτό αναμένεται ανάλογη ανταπόκριση 

από πλευράς συντεχνιών.  

4.15 Άδεια φροντίδας εξαρτώμενου 

Διαπιστώσαμε ότι το ΔΣ σε συνεδρία του, ημερ. 18.9.2018, ενέκρινε την παραχώρηση άδειας μέχρι 10 

ημέρες ετησίως με απολαβές, σε μέλη του προσωπικού, εξαρτώμενα των οποίων αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εν λόγω άδεια δύναται να παραχωρηθεί, αφού ο υπάλληλος 

εξαντλήσει την ετήσιά του άδεια, καθώς και την άδεια άνευ απολαβών διάρκειας επτά ημερών, την 

οποία δικαιούται, άσχετα με τα χρόνια υπηρεσίας του. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στους σχετικούς 

Κανονισμούς, κάθε μέλος του προσωπικού μπορεί να «δωρίσει» μέχρι 10 ημέρες από την ετήσια 
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άδειά του σε άλλο μέλος του προσωπικού που έχει εξαντλήσει τις 10 ημέρες άδειας φροντίδας 

εξαρτώμενου. Σημειώνεται ότι, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς δεν 

υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια, αλλά δύναται να παραχωρηθεί μόνο άδεια άνευ απολαβών.  

Σύσταση:  Το Ίδρυμα να υιοθετήσει τους Κανονισμούς της δημόσιας υπηρεσίας σχετικά με τα 

θέματα προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαφώνησε με την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, καθώς, όπως 

αναφέρει, τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος δεν απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα με 

τους δημόσιους υπάλληλους. 

4.16 Προσφορές 

4.16.1 Μητρώο προσφορών  

Παρατηρήσαμε ότι παρόλο που τηρείται μητρώο προσφορών, εντούτοις αυτό δεν είναι 

ενημερωμένο με τα ακόλουθα στοιχεία:  

α. Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού 

β. Τελευταία ημερομηνία υποβολής και ανοίγματος προσφορών 

γ. Προσφορές που υποβλήθηκαν 

δ. Αξιολόγηση προσφορών 

Επίσης, δεν τηρούνται χωριστοί φάκελοι για κάθε προσφορά, στους οποίους να αρχειοθετούνται 

όλα τα σχετικά έγγραφα και να αριθμούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητά τους. 

Συστάσεις:  

 Για καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των διαγωνισμών, το μητρώο προσφορών να 

ενημερώνεται με όλα τα πιο πάνω στοιχεία. 

 Για κάθε διαδικασία προσφορών να τηρείται χωριστός φάκελος, στον οποίο να 

καταχωρούνται και να αριθμούνται όλα τα σχετικά έγγραφα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, στην απάντησή του, μας ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στην 

έκθεση αξιολόγησης, όπου εύκολα μπορεί κάποιος να τα εντοπίσει, τοποθέτηση την οποία η 

Υπηρεσία μας δεν κρίνει ικανοποιητική. 

4.16.2 Μητρώο συμβολαίων 

Παρατηρήσαμε ότι δεν τηρείται μητρώο συμβολαίων. 
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Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των 

συμβάσεων, να τηρείται μητρώο συμβολαίων, στο οποίο να καταχωρούνται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 Αριθμός και περιγραφή συμβολαίου 

 Αριθμός του διαγωνισμού που οδήγησε σε κατακύρωση της σύμβασης 

 Στοιχεία προσφοροδότη με τον οποίο έγινε η σύμβαση 

 Ποσό συμβολαίου, εξαιρουμένου του ΦΠΑ 

 Ημερομηνία έναρξης και λήξης συμβολαίου 

 Ύψος και ημερομηνία λήξης τραπεζικών εγγυήσεων 

 Ποσό προκαταβολής και ποσοστό κράτησης 

 Ημερομηνία και αριθμός δελτίου πληρωμής 

 Ποσό πληρωμής, εξαιρουμένου του ΦΠΑ 

 Ποσό ΦΠΑ 

 Πρόσθετες εργασίες/παρατάσεις/ρήτρες καθυστέρησης 

 Ολικό ποσό πληρωμής 

 Επεξηγήσεις για τον σκοπό της πληρωμής (π.χ. αριθμός διατακτικού) 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαφώνησε με την πιο πάνω υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, καθώς, όπως 

αναφέρει, δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο όφελος από τη δημιουργία του εν λόγω μητρώου, 

αφού οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εντοπιστούν στον φάκελο της προσφοράς, όπου 

καταχωρούνται τα ίδια τα συμβόλαια και άλλα σχετικά έγγραφα.  Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την 

τοποθέτηση αυτή. 

4.16.3 Επιτροπές παραλαβής 

Διαπιστώσαμε ότι για την παραλαβή προμηθειών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις €15.000, 

ορίζονται Επιτροπές παραλαβής, οι οποίες αποτελούνται από δύο άτομα. Σύμφωνα με το άρθρο 

25(4) των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Κανονισμών (Κ.Δ.Π.138/2016) θα πρέπει να ορίζονται τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής για 

όλες τις συμβάσεις, με εξαίρεση την παραλαβή προμηθειών η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 

€15.000. 

Σύσταση: Να τηρούνται οι πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι στις περιπτώσεις εξοπλισμών άνω των 

€15.000, οι Επιτροπές παραλαβής είναι τριμελείς, ενώ στις περιπτώσεις αναλωσίμων οι Επιτροπές 
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παραλαβής δεν μπορούν να είναι τριμελείς για πρακτικούς λόγους, αφού το Γραφείο Προμηθειών 

αποτελείται από τρία άτομα, κάποιο εκ των οποίων μπορεί να απουσιάζει κατά την παραλαβή. 

4.16.4 Κοινοποίηση εγγράφων διαγωνισμών στην Ελεγκτική Υπηρεσία 

Παρατηρήσαμε ότι τα έγγραφα των διαγωνισμών δεν κοινοποιούνται στην Υπηρεσία μας, σε 

αντίθεση με το άρθρο 11 των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών 

(Κ.Δ.Π. 242/2012). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ελεγκτική 

Υπηρεσία αντίγραφα της προκήρυξης μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα από 

αντικειμενική εκτίμηση δαπάνης, η οποία να υποστηρίζεται από αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, όπου 

υπάρχουν. 

Σύσταση: Να ακολουθούνται οι πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών του Ινστιτούτου είναι 

διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων (e-procurement), όπου 

δημοσιεύονται οι διαγωνισμοί. Αναφέρει επίσης ότι, στην Υπηρεσία μας αποστέλλονται όλες οι 

ημερήσιες διατάξεις των συναντήσεων του Συμβουλίου Προσφορών του Ιδρύματος, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διαγωνισμών, αλλά και τα σχετικά πρακτικά των 

συνεδριάσεων της επιτροπής. Συμφώνησε όπως, από τούδε και στο εξής αποστέλλονται και τα 

έγγραφα των διαγωνισμών. 

4.16.5 Αγορά υπηρεσιών διαδικτύου 

Το ΙΝΓΚ αγοράζει υπηρεσίες διαδικτύου από συγκεκριμένο οργανισμό, με ετήσιο κόστος €17.850 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2017: €18.326), χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των 

προσφορών, όπως προνοείται στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016. 

Σύσταση: Να ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία των προσφορών σε όλες τις περιπτώσεις 

που απαιτείται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο λόγος που το ΙΝΓΚ αγοράζει υπηρεσίες από τον εν λόγω 

οργανισμό είναι γιατί είναι ο μοναδικός στην Κύπρο, οι υπηρεσίες του οποίου παρέχονται για να 

υποστηρίζουν την έρευνα και την εκπαίδευση, ενώ η ίδρυσή του αποσκοπεί στη δημιουργία 

υποδομής διαδικτύου και παροχής προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου προς ερευνητικούς και 

ακαδημαϊκούς χρήστες, για υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής 

δραστηριότητας στην Κύπρο. Μέλη του οργανισμού είναι όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια.  

Σημειώνει επίσης ότι, παρόμοιοι οργανισμοί υπάρχουν σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Όλοι οι 

αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει το Πανευρωπαϊκό και Ακαδημαϊκό δίκτυο 

GEANT, το οποίο έχει δημιουργήσει το πιο γρήγορο αλλά και με τις περισσότερες υπηρεσίες δίκτυο 
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στον κόσμο. Ο οργανισμός, μέσω της συμμετοχής του στο GEANT, παρέχει στα μέλη του, καθώς και 

στο ΙΝΓΚ, μια πλειάδα από υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούν να παρασχεθούν από οποιονδήποτε 

άλλο πάροχο υπηρεσιών στην Κύπρο. 

4.16.6 Έλεγχος προσφορών 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε τρεις προσφορές (20/2017Ν, 8/2018Ν και 

10/2018Ν) διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

α. Σε καμία από τις τρεις διαδικασίες δεν αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή στα 

πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις. 

β. Στα πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών δεν γίνεται πάντοτε αναφορά σε σημαντικούς 

όρους της προσφοράς. Συγκεκριμένα, σχετικά με την προσφορά με αριθμό 20/2017Ν, η οποία 

αφορά σε αγορά ABI Planned Maintenance Protocol, παρατηρήθηκε ότι στα πρακτικά της 

συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών, ημερ. 15.6.2017, κατά την οποία εγκρίθηκε η 

διαδικασία διαπραγμάτευσης και στην οποία αναφέρεται το εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης 

(€37.657), δεν αναφέρεται η περίοδος της σύμβασης. Στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίας 

του Συμβουλίου Προσφορών, ημερ. 31.7.2017, αναφέρεται ότι η προσφορά κατακυρώθηκε για 

ποσό ύψους €66.000, χωρίς να γίνεται και πάλι αναφορά στην περίοδο της σύμβασης. 

Αναφέρεται ότι το ποσό των €37.657 αφορούσε σε περίοδο 12 μηνών, ενώ το ποσό των 

€66.000 αφορούσε σε περίοδο 24 μηνών. 

γ. Η προσφορά με αριθμό 8/2018Ν, η οποία αφορά σε αγορά αναλωσίμων και αντιδραστηρίων 

επωνυμίας ABI κατακυρώθηκε από το Συμβούλιο Προσφορών για ποσό ύψους €397.702 για 

περίοδο 24 μηνών, ενώ στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβλήθηκε στο Συμβούλιο 

Προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται σύσταση για κατακύρωση της προσφοράς 

για ποσό ύψους €350.000 (δηλαδή ποσό ίσο με την αρχική εκτίμηση κόστους), χωρίς να 

τεκμηριώνονται οι λόγοι. 

δ. Δεν υποβλήθηκαν υπογραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της προσφοράς με αριθμό 10/2018Ν, η οποία αφορά σε αγορά αναλωσίμων και 

αντιδραστηρίων επωνυμίας Qiagen. 

Συστάσεις:  

 Σε όλες τις διαδικασίες προσφορών να διασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και 

να γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών. 

 Στα πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών να γίνεται πάντοτε αναφορά σε όλους τους 

σημαντικούς όρους της προσφοράς. 

 Σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς με διαφορετικούς όρους από τη σύσταση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, να τεκμηριώνονται οι λόγοι. 

 Να υπογράφονται υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε τα ακόλουθα: 

α. Δεν γίνεται προκήρυξη διαγωνισμού χωρίς να υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις.   

β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα σημαντικά έγγραφα αποτελούν παραρτήματα των 

πρακτικών του Συμβουλίου Προσφορών και συνεπώς οι πληροφορίες για τους σημαντικούς 

όρους της προσφοράς υπάρχουν στα παραρτήματα των πρακτικών. 

γ. Αναφορικά με την προσφορά με αριθμό 8/2018Ν, το ποσό των €397.702 που αναφέρεται 

στα πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών αναφέρεται και στον πίνακα που συνόδευε την 

έκθεση αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες της προσφοράς ήταν μεταβαλλόμενες 

και το ποσό των €397.702 αφορούσε στις μέγιστες ποσότητες. 

δ. Συμφωνεί με την εισήγησή μας όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4.17 Αγορά υπηρεσιών 

Παρατηρήσαμε ότι δεν τηρείται μητρώο συμβολαίων, στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα 

συμβόλαια που αφορούν στην αγορά υπηρεσιών, όπως προνοείται στο Άρθρο 7.2.2 των 

Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Κανονισμών του ΙΝΓΚ. 

Σύσταση: Να τηρούνται οι πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς απάντησε ότι τηρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 7.2.2 των Λογιστικών 

και Χρηματοοικονομικών Κανονισμών, αφού τηρείται το σχετικό μητρώο συμβολαίων.  

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την πιο πάνω τοποθέτηση του Προέδρου, καθώς τα συμβόλαια που 

αφορούν στην αγορά υπηρεσιών καταχωρούνται μόνο στο μητρώο προσφορών, για το οποίο 

γίνεται αναφορά στο σημείο 4.16.1 πιο πάνω. Σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.2 των 

Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Κανονισμών του ΙΝΓΚ, θα πρέπει να τηρείται ξεχωριστό 

μητρώο για την αγορά υπηρεσιών. 
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5. Γενικά συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, δεν παρουσιάζεται, σε ικανοποιητικό βαθμό, συμμόρφωση του 

Ιδρύματος με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας οι οποίες περιλαμβάνονται σε εκθέσεις/επιστολές 

προηγούμενων ελέγχων.  

Παρατηρήθηκε επίσης αδυναμία στην συμμόρφωση με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και 

ειδικότερα στην εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας του Ιδρύματος με την Κυβέρνηση, των 

προνοιών της νομοθεσίας που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και των βασικών αρχών της 

χρηστής διοίκησης. 

Επιπλέον, στα πλαίσια του ελέγχου εξετάστηκε αριθμός καταγγελιών οι οποίες υποβλήθηκαν 

στην Υπηρεσία μας και έγιναν οι σχετικές συστάσεις/εισηγήσεις στο Ίδρυμα. 

Μετά από Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανέγερση νέου κτηρίου χωρίς την εκ των προτέρων 

διενέργεια μελέτης ανταποδοτικότητας το ΙΝΓΚ υπέγραψε σύμβαση με τους επιτυχόντες ιδιώτες 

Συμβούλους Μελετητές. Από τη μετέπειτα εξέλιξη των γεγονότων διαπιστώθηκε ότι το ΙΝΓΚ δεν 

ενήργησε έγκαιρα για επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, αφού μέχρι σήμερα, σχεδόν 2 χρόνια μετά, 

εξακολουθεί, όχι μόνο να μην έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και το κόστος ανέγερσης να έχει 

αυξηθεί σημαντικά, αλλά επίσης το ΙΝΓΚ να έχει προχωρήσει σε λύση εργοδότησης των 

Συμβούλων που το ίδιο επέλεξε, με απρόβλεπτο αποτέλεσμα ως προς την ποιότητα, το χρόνο και 

το κόστος υλοποίησης του έργου.  
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