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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 

ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 

τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ΄ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί 

της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε 

αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για 

τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του 

δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 

παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 

συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 

συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 

οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 

απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή 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.  
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1. Εισαγωγή 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε με βάση τον Νόμο 198(Ι) του 2003 ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για την εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο των εκπαιδευτικών 

αναγκών των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να δέχεται και αλλοδαπούς 

φοιτητές.  

Σκοπός του ΤΕΠΑΚ είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης,  της παιδείας και 

του πολιτισμού στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών, αλλά και η ενίσχυση της 

γνώσης και των πρακτικών εφαρμογής της, μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας, της 

καινοτομίας και άλλων μέσων.  

Το ΤΕΠΑΚ διοικείται από Συμβούλιο, επτά από τα είκοσι μέλη του οποίου διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, και τη Σύγκλητο. Το Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 

που του ανατίθενται ή με βάση τον Νόμο του Πανεπιστημίου (Ν. 198(Ι)/2003) και ειδικότερα έχει 

τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του 

Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και 

έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και 

της έρευνας.  

Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, 

έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την 

εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου. 

Οι δραστηριότητες του ΤΕΠΑΚ υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Τα πιο κάτω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από το Πανεπιστήμιο καθώς, 

μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης, οι οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημίου 

για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 δεν έχουν τύχει ελέγχου από τους ιδιώτες ελεγκτές ως 

ανάδοχους σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όπου Συντονιστική 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία. 

2.1  Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 49.530.565 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 33.861.648 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 50.812.416 

Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (1.281.851) 

 

Κατηγορία Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 
Αδαπάνητα 

ποσά 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Τρέχουσες δαπάνες 29.541.860 27.248.453 2.293.407 7,76 

Λειτουργικές δαπάνες 6.428.184 6.386.068 42.116 0,66 

Διαχειριστικές δαπάνες 6.409.232 4.603.369 1.805.863 28,17 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 4.621.302 3.042.512 1.578.790 34,16 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και 
αποθεματικό  

16.520.020 10.628.559 5.891.461 35,66 

Σύνολο 63.520.598 51.908.961 11.611.637 18,28 

2.2  Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 5.548.933 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 88.030.838  

(περιλαμβάνει πρόβλεψη για ωφελήματα αφυπηρέτησης €75.227.077) 
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2.3   Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 326 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   18.884.309* 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 57.927 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 59.809 

Αναλογιστική ζημιά για το έτος  1.265.786 

Φιλοδωρήματα και συντάξεις 2.134.174 
 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 510 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   9.735.757* 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 19.090 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 19.239 

Αναλογιστική ζημιά 199.892 

*  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό, πέραν του μισθού του, λαμβάνει επιπρόσθετες απολαβές από ερευνητικά 

προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωπανεπιστημιακή διδασκαλία και άλλες εξωπανεπιστημιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες προσωπικού. 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 17 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  424.500 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 24.971 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 26.573 

2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

Έκτακτο 
προσωπικό 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

 
Σύνολο 

 € € € € 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους υπαλλήλους 

613.265 76.060 11.294 700.619 

Ταμείο Προνοίας   15.943 15.943 

Σύνολο 613.265 76.060 27.237 716.562 

 

                                                           
1
 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 

τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 


