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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

FIMAS Financial Information Management Accounting System 
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου)  

ΓΕΕ Γενικό Επίδομα Εξωτερικού 
ΔΑ Διπλωματικές Αποστολές  
ΔΛΟ Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 
ΔΥΚΑ Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΕ Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού 
ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
ΜΕΕ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
ΥΜΕΕ                    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

 

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 

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. 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 των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική 

Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2019. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Ελλιπής έλεγχος των Διπλωματικών Αποστολών στο Εξωτερικό, σε αντίθεση με τις 

Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και τους Κανονισμούς Αποθηκών, όπως:  

 Μη ικανοποιητικός έλεγχος των εσόδων από θεωρήσεις αδειών εισόδου.  

 Μη μετάφραση τιμολογίων. 

 Μη επιστροφή των συμπληρωμένων διπλοτύπων στα Κεντρικά Γραφεία Υπουργείου 

Εξωτερικών για έλεγχο. 

 Μη υπογραφή πιστοποιητικού παράδοσης και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων και 

των  ταμειακών διαθεσίμων ή άλλων βιβλίων κατά την αλλαγή Πρέσβη.   

Ζητήσαμε ορθό έλεγχο των εισπράξεων και συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Αποθηκών και 

τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες. 

 Συχνή χρήση του οδηγού/κλητήρα στο Πεκίνο, πέραν των ωρών εργασίας του, με καταβολή 

υπερωριών και λανθασμένος υπολογισμός της υπερωριακής του αμοιβής τα Σαββατοκύριακα.  

Εισηγηθήκαμε να καταβληθεί προσπάθεια μείωσης των ωρών που ο οδηγός εργάζεται 

υπερωριακά ή εναλλακτικά να μελετηθεί το ενδεχόμενο καταβολής ενός κατ΄ αποκοπή 

επιδόματος υπερωριακής απασχόλησης στον οδηγό. 

 Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αξιοποίηση του οικοπέδου στην Καμπέρα.  

Εισηγηθήκαμε την αξιοποίησή του. 

 Σύναψη συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών χωρίς να ακολουθηθούν οι  νενομισμένες διαδικασίες 

της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.  

Υποδείξαμε ότι για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της 

διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων καθώς και η 

αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού.  

 Εκκρεμότητα στην τακτοποίηση των λογαριασμών Καταθέσεων και Προκαταβολών για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  

Εισηγηθήκαμε την τακτοποίηση των πιο πάνω λογαριασμών, σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές 

και Λογιστικές Οδηγίες. 

 Ελλιπής στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Εισηγηθήκαμε ενίσχυση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με προσωπικό, έτσι ώστε να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητές της. 

 Ανεπαρκής αξιοποίηση των προνοιών του Προϋπολογισμού για διαφώτιση. 
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Εισηγηθήκαμε επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμό των μεθόδων προώθησης των εθνικών 

θέσεων και διαφώτισης για το Κυπριακό πρόβλημα. 

 Παραχώρηση Επιδομάτων. 

Όπως κατ΄ επανάληψη έχουμε επισημάνει, κάποια επιδόματα δεν δικαιολογούνται και 

συστήσαμε τη μείωση και αναθεώρηση τους.  

 Μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων των Επίτιμων 

Προξενείων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερημένα έσοδα  15  ετών, με ορατό τον 

κίνδυνο μη είσπραξής τους. 

 Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

Υποδείξαμε ότι οι διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας θα 

πρέπει να τύχουν εφαρμογής. 

 Δεν ακολουθήθηκαν οι συστάσεις του τεχνικού κλιμακίου του ΥΜΕΕ, που υποβλήθηκαν τον 

Μάιο του 2014, μετά από επιτόπιο έλεγχο, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης/ 

ανακαίνισης του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου στη Νέα Υόρκη. 

Παρατηρήσαμε απαράδεκτη καθυστέρηση στην προώθηση των απαραίτητων εργασιών 

συντήρησης/ανακαίνισης του κτηρίου. 

Μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς στο κτήριο, τον Απρίλιο του 2018, δαπανήθηκαν/ 

δαπανούνται σημαντικά ποσά για προσωρινή στέγαση του προσωπικού της Πρεσβείας σε 

ενοικιαζόμενο κτήριο, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου.  

Το συνολικό κόστος της ενοικίασης αναμένεται να υπερβεί το ποσό των $1.500.000, ενώ έχει 

προϋπολογιστεί δαπάνη ποσού περίπου $4.000.000 για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων 

μελετητών, καθώς και την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου. 

Υποδείξαμε την ανάγκη για δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και 

έγκαιρης αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν στα ιδιόκτητα κτήρια του κράτους στο 

εξωτερικό, όπως είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης. Επίσης, επισημάναμε 

ότι θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

προκλήθηκε η πυρκαγιά και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για το συμβάν. 

 Μη αξιοποίηση του παλαιού κτηρίου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, το οποίο 

εξακολουθεί να παραμένει αχρησιμοποίητο/ανεκμετάλλευτο από τον Δεκέμβριο του 2011 

 Υποδείξαμε την πάγια θέση μας, ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι αξιοποίησης του 

κτηρίου, το οποίο συνεχίζει να παραμένει αναξιοποίητο για 10 σχεδόν χρόνια, με τον πιο 

αποδοτικό, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Τα τελικά σχόλια του Υπουργείου Εξωτερικών ημερ. 10.6.2021 παρατίθενται αυτούσια στο 

Παράρτημα 8. 
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2. Εισαγωγή 

Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών  είναι ο σχεδιασμός, η άσκηση  και η εφαρμογή εξωστρεφούς 

εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για προώθηση, προστασία και 

διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης των γεωπολιτικών 

παραμέτρων, της ανάπτυξης διμερών και πολυμερών σχέσεων και της ενεργούς εμπλοκής στις 

διεργασίες που προωθούν τη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Όραμά του είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική 

Μεσόγειο, η ανάδειξη του ρόλου της ως ενεργούς κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λόγο 

και ρόλο στην άσκηση των πολιτικών της και η σταθεροποίησή της ως αξιόπιστου εταίρου στις 

πολυμερείς και διμερείς της σχέσεις. 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου, τις οποίες χειρίζονται οι διάφορες Διευθύνσεις του, είναι 

οι ακόλουθες: 

α. Διαχείριση του Κυπριακού προβλήματος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Τουρκικής 

κατοχής και Πολιτική Διαφώτισης. 

β. Συντονισμός Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενεργός 

παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

γ. Προώθηση Διμερών και Πολυμερών Σχέσεων και Τομεακών Συνεργασιών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και αποτελεσματική συμμετοχή σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς. 

δ. Παροχή προξενικής προστασίας και αρωγής σε Κύπριους πολίτες και παροχή εθιμοτυπικών/ 

εθιμοταξικών διευκολύνσεων. 

ε. Σύγχρονη και εύρυθμη λειτουργία των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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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 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 το 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 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 παρόντος ελέγχου αποτελεί η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΥΠΕΞ με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 
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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: 

 INTOSAI-P1: Η Διακήρυξη της Λίμα 

 ISSAI 100:  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 400:  Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

 ISSAI 4000:  Πρότυπο Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Το 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. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στην 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). 
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Διάγραμμα 1: Πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο. 

 

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. 

Τα Πρότυπα ISSAI 400 και ISSAI 4000 ορίζουν 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 παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΠΕΞ, σε επισκόπηση 

εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη 

Διεύθυνση και το προσωπικό του ΥΠΕΞ. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2019, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Γενικό Διευθυντή του 

ΥΠΕΞ και οι απόψεις του ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 

(Ν.20(Ι)/2014). 
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β. Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 

εγκύκλιοι. 

γ. Ο περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.25(I)/2006). 

δ. Οι περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Κανονισμοί. 

ε. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(I)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι, 

περιλαμβανομένου του οδηγού βέλτιστων πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

στ. Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 

Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (70(Ι)/2016). 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Έλεγχος λογαριασμών Διπλωματικών Αποστολών (ΔΑ) 

Κατά τη διάρκεια του 2020 διενεργήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών 

(Κέντρο) έλεγχος των λογαριασμών των Πρεσβειών της Αβάνας, Πεκίνου, Τελ-Αβίβ, 

Μπρατισλάβας και Λισσαβόνας για την περίοδο 1.1.2018-30.6.2019.  

Από τον έλεγχο των πιο πάνω  Πρεσβειών προέκυψαν τα ακόλουθα: 

4.1.1  Εντάλματα πληρωμής 

α.  Πληροφοριακά στοιχεία τιμολογίων. Παρατηρήσαμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, η 

αναγραφή όλων των πληροφοριών/στοιχείων στα τιμολόγια/αποδείξεις ήταν στην τοπική 

γλώσσα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διεξαγωγή του ελέγχου, λόγω μη κατανόησης του 

περιεχομένου των εγγράφων.  

Σύσταση: Στα τιμολόγια/αποδείξεις να καταγράφονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 

(περιγραφή των δαπανών) και στα ελληνικά/αγγλικά από το προσωπικό της Πρεσβείας, το 

οποίο να υπογράφει δίπλα από το μεταφρασμένο κείμενο. 

β.  Παραλαβή και πληρωμή τιμολογίων.  Σε αρκετές περιπτώσεις, τα επισυναπτόμενα στα 

εντάλματα πληρωμής τιμολόγια δεν σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής τους ή/και δεν 

σφραγίζονται με τη σφραγίδα «Πληρώθηκε» κατά την πληρωμή τους. Για τη διαδικασία, η οποία 

θα πρέπει να ακολουθείται κατά τη διάρκεια των πληρωμών, σχετική είναι η εγκύκλιος αρ. 1730 

του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 20.8.2014, η οποία εκδόθηκε βάσει του περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 

(Ν.38(Ι)/2014). 

Σύσταση: Να εφαρμόζεται η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, 

σύμφωνα με την οποία κατά την παραλαβή τους όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να σφραγίζονται 

με την ημερομηνία παραλαβής τους και όλα τα τιμολόγια και έγγραφα, που αφορούν σε μια 

πληρωμή να σφραγίζονται με τη σφραγίδα «Πληρώθηκε» και ημερομηνία πληρωμής. 

4.1.2  Έλεγχος διπλοτύπων 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στα μητρώα διπλοτύπων που τηρούνται στο Κέντρο, διαφάνηκε 

ότι τα συμπληρωμένα διπλότυπα των Πρεσβειών Τελ Αβίβ, Πεκίνου και Μπρατισλάβας δεν έχουν 

επιστραφεί στο Κέντρο. Σχετικές είναι και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ, ημερ. 11.8.2017, για επιστροφή 

στο Κέντρο σε εύλογο χρονικό διάστημα (εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωσή τους) όλων των 

βιβλίων, εντύπων ΓΕΝ και ΓΛ, για σκοπούς διεξαγωγής του απαιτούμενου ελέγχου. 

Σύσταση: Όλα τα συμπληρωμένα διπλότυπα να επιστρέφονται στο Κέντρο για έλεγχο και 

καταστροφή τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΛΟ αρ. 65 και 171.  

4.1.3  Πιστοποιητικό παράδοσης και παραλαβής περιουσιακών στοιχείων 

Διαπιστώνουμε σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες στη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής 

περιουσιακών στοιχείων κατά την αλλαγή Πρέσβη. 
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Σύσταση: Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Αποθηκών αρ. 104-107 και τις ΔΛΟ αρ. 172-174. 

Εκτός των πιο πάνω γενικών παρατηρήσεων, για τις πιο κάτω ΔΑ σημειώθηκαν τα ακόλουθα: 

4.1.4  Πρεσβεία Πεκίνου 

α. Ταμειακά διαθέσιμα. Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολή μας για τον έλεγχο των 

λογαριασμών της Πρεσβείας Πεκίνου για το έτος 2009, ημερ. 1.6.2011, δεν τηρείται τραπεζικός 

λογαριασμός εσόδων και ως εκ τούτου τα μετρητά που εισπράττονται γίνονται κατάθεση στο 

Ταμείο Πάγιας Προκαταβολής της Πρεσβείας για σκοπούς αναπλήρωσής του, πρακτική η οποία 

δεν συνάδει με τη ΔΛΟ αρ. 116. Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του ΥΠΕΞ, ημερ. 27.3.2012, 

είχε ζητηθεί από την Πρέσβειρα του Πεκίνου να διερευνήσει το θέμα ανοίγματος ξεχωριστού 

τραπεζικού λογαριασμού εσόδων, υπό την προϋπόθεση ότι το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού 

επιτρέπεται στην Κίνα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης θα αποφασιζόταν κατά 

πόσο μπορούσε να ανοιχθεί τέτοιος λογαριασμός ή όχι. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε κατά πόσο το θέμα έχει εξεταστεί. 

β.  Έσοδα. 

(i)  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για «την εισαγωγή του νέου εντύπου Αυτοκόλλητης 

Θεώρησης Εισόδου και αλλαγή των λογιστικών διαδικασιών», στον Κανονισμό 4(α)(i) αναφέρεται 

ότι με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη είσπραξης (ΓΛ292Α ή ΓΛ292Β) και το 

πρωτότυπο παραμένει στο στέλεχος, το πρώτο αντίγραφο επικολλάται στην αίτηση και το 

δεύτερο αντίγραφο δίνεται στον αιτητή. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(α)(iv), «για την καταχώριση των εισπράξεων στο Βιβλίο Ταμείου 

έντυπο ΓΛ14Β εκδίδεται Γενική Απόδειξη Είσπραξης ΓΛ18, στην οποία καταχωρίζεται ο αύξων 

αριθμός των αιτήσεων και ο αύξων αριθμός των Αποδείξεων Είσπραξης». 

Σημειώνουμε ότι δεν αναγράφονται οι αριθμοί των αποδείξεων ΓΛ292Α και ΓΛ292Β στη 

συγκεντρωτική απόδειξη ΓΛ18, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς. 

Σύσταση: Για σκοπούς ελέγχου και επιβεβαίωσης των εισπράξεων, οι αριθμοί των αποδείξεων 

είσπραξης θα πρέπει να αναγράφονται στις αποδείξεις ΓΛ18, σύμφωνα με τους Κανονισμούς. 

Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως εφαρμοστεί διαδικασία, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώνεται ότι τα 

έσοδα που εισπράχθηκαν με τις αποδείξεις είσπραξης ΓΛ292Α και ΓΛ292Β έχουν ορθά 

καταχωριστεί στις αποδείξεις ΓΛ18 και εμβαστεί. 

(ii)  Από τον έλεγχο των καταστάσεων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου που αποστάλθηκαν 

στο Κέντρο, παρατηρήσαμε ότι σε αρκετές καταστάσεις (π.χ. Applications, Financial Report 2 και 

Financial Report 3) ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων και των εισπράξεων που παρουσίαζαν οι 

καταστάσεις ήταν μεγαλύτερος από τις πραγματικές αιτήσεις και εισπράξεις.  

Σύμφωνα με χειρόγραφες σημειώσεις που αναγράφονται στις καταστάσεις Applications, η 

διαφορά οφείλεται σε διπλές καταχωρίσεις αιτήσεων στο σύστημα (π.χ. λόγω λάθους ή για να 

μεταφερθεί η αίτηση στην περίοδο διεκπεραίωσής της), με αποτέλεσμα στις καταστάσεις να 
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παρουσιάζονται αιτήσεις διπλά καταχωρισμένες και αντίστοιχες διπλές εισπράξεις για τα ίδια 

άτομα.  

Σύσταση: Το σύστημα έκδοσης Θεωρήσεων Εισόδου (VIS) δεν πρέπει να επιτρέπει τη διπλή 

καταχώριση αίτησης, έτσι ώστε οι πιο πάνω καταστάσεις να συμφιλιώνονται με τις εισπράξεις. 

Ζητήσαμε όπως διερευνηθεί το θέμα και ενημερωθούμε σχετικά. 

γ.  Επιτόπιο προσωπικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δελτία υπηρεσίας (ΓΕΝ. 95) δεν 

ενημερώνονται με τις αλλαγές στη μισθοδοσία και τις σχετικές εγκρίσεις του Υπουργείου, ενώ για 

ένα μέλος του επιτόπιου προσωπικού (οδηγός/κλητήρας) δεν εντοπίστηκε ΓΕΝ. 95. 

Σύσταση: Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της μισθοδοσίας του επιτόπιου 

προσωπικού, να τηρούνται  δελτία υπηρεσίας (ΓΕΝ. 95) για όλο το επιτόπιο προσωπικό των 

διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό. Στα δελτία υπηρεσίας να καταγράφονται στοιχεία 

όπως ονοματεπώνυμο, θέση, ημερομηνία πρόσληψης, μισθοδοτική κλίμακα, ημερομηνία 

προσαύξησης και να ενημερώνονται για όλες τις μετέπειτα αλλαγές/τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις μισθολογικών κλιμάκων με αναφορά στις σχετικές εγκρίσεις του ΥΠΕΞ. 

δ.  Επιδόματα προσωπικού. 

Υπερωρίες οδηγού/κλητήρα.  

(i)  Στον οδηγό/κλητήρα της Πρεσβείας καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή για τις ώρες που 

απασχολείται πέραν του καθορισμένου ωραρίου.  Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2018 στον οδηγό 

καταβαλλόταν υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με το συμβόλαιό του, ενώ από 1.12.2018 οι 

υπερωρίες υπολογίστηκαν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ως ακολούθως: 

 Για καθημερινές: 150% * ‘ωριαία αμοιβή’ = 150% * ¥35.94 = ¥53,91  

 Για Σαββατοκύριακα: 200% * ‘ωριαία αμοιβή’ = 200% * ¥35,94 = ¥71,88  

 Για αργίες: 300% * ‘ωριαία αμοιβή’ = 300% * ¥35,94 = ¥107,82  

Παρατηρήσαμε ότι η υπερωριακή αμοιβή για την απασχόληση του οδηγού τα Σαββατοκύριακα, 

κατά την περίοδο 12/2018-1/2020, υπολογίστηκε με αμοιβή ύψους ¥66,98 ανά ώρα αντί σε 

¥71,88 ανά ώρα. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι παρόλο που από 1.5.2019 η μισθοδοσία του 

οδηγού/κλητήρα αυξήθηκε, εντούτοις η ωριαία αμοιβή δεν διαφοροποιήθηκε.  

Σύσταση: Ο έλεγχος της ορθότητας της υπερωριακής απασχόλησης από το Κέντρο να γίνεται με 

τη δέουσα προσοχή και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. 

(ii)  Παρατηρήσαμε συχνή χρήση του οδηγού/κλητήρα πέραν των ωρών εργασίας του. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο 12/2018-5/2019 καταβλήθηκε στον οδηγό ποσό 

¥22.701 (€2.950) ως επίδομα υπερωριών για απασχόληση 360 ωρών πέραν του ωραρίου του. Το 

ποσό των ¥22.701 αντιστοιχεί στο 64% της αμοιβής του για την ίδια περίοδο.   
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Μήνας 
υπερωρίας 

Αρ. 
Δ/Π ⃰⃰ ⃰ 

Ημερ. 
Δ/Π 

Υπερωρίες- 
Αριθμός 

ωρών 

Υπερωρίες - Ποσά Μισθός 

¥ € ¥ 

12/2018 7/1 10.1.2019 125,50 7.920 1.009 5.862 

1/2019 4/2 13.2.2019 43,50 2.410    314 5.862 

2/2019 3/3 18.3.2019 19,50 1.123   146 5.862 

3/2019 2/4 18.4.2019 41,00 2.321   307 5.862 

4/2019 ⃰ 2/5 29.5.2019 91,50 6.550   865 5.862 

5/2019 14/6 18.6.2019 39,00 2.377   309 6.250 

Σύνολο   360,00 22.701    2.950 35.560 

* Στις υπερωρίες Απριλίου περιλαμβάνονται 55 ώρες υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κίνα την περίοδο 23-27.4.2019. 

** Δ/Π: Δελτίο Πληρωμής 

Σύσταση: Να καταβληθεί προσπάθεια μείωσης των ωρών που ο οδηγός εργάζεται υπερωριακά 

ή εναλλακτικά να μελετηθεί το ενδεχόμενο καταβολής ενός κατ΄ αποκοπή επιδόματος 

υπερωριακής απασχόλησης στον οδηγό. 

ε.  Επίδομα συντήρησης. Με το Δελτίο Πληρωμής 4/12, ημερ. 10.12.2018, καταβλήθηκε στον 

Πρέσβη για το υπηρεσιακό ταξίδι στη Μογγολία το συνολικό ποσό των εξόδων του ύψους 

¥5.921,96 (€746,78), παρόλο που για το συγκεκριμένο ταξίδι πληρώθηκε με το Δελτίο Πληρωμής 

αρ. 31/11, ημερ. 20.11.2018, προκαταβολή ύψους ¥5.888,02 (€742,50). Κατά τον έλεγχο που 

διενεργήσαμε, ο Πρέσβης ενημερώθηκε για την πιο πάνω διπλοπληρωμή και επέστρεψε το ποσό 

της προκαταβολής με την απόδειξη είσπραξης ΓΛ18 Γ736005 (ημερ. 12.5.2020).  

Σύσταση: Να εισαχθούν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες για αποφυγή διπλοπληρωμών. 

4.1.5  Πρεσβεία Τελ Αβίβ 

α.  Έσοδα 

(i)  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(α)(iii) των Κανονισμών για «την εισαγωγή του νέου εντύπου 

αυτοκόλλητης θεώρησης εισόδου και αλλαγή των λογιστικών διαδικασιών», σε τακτά χρονικά 

διαστήματα πρέπει να εκτυπώνεται από το λογισμικό σύστημα VIS η αναλυτική κατάσταση των 

υποβληθεισών αιτήσεων (κατάσταση «Visa Applications»), η οποία αντιπαραβαλλόμενη με τις 

αποδείξεις είσπραξης που έχουν εκδοθεί, θα πρέπει να δίδει το σύνολο των εισπράξεων. Επίσης, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(α)(iv), η απόδειξη είσπραξης ΓΛ18, στην οποία καταχωρείται ο 

αύξων αριθμός των αιτήσεων και ο αύξων αριθμός των αποδείξεων είσπραξης θα πρέπει να 

συνοδεύεται από την κατάσταση «Financial Report 2» για την περίοδο που σχετίζεται η εν λόγω 

απόδειξη είσπραξης.  

Παρατηρήσαμε ότι, το έντυπο «Monthly Return of Visa Stickers», οι καταστάσεις που πρέπει να 

εκτυπώνονται από το Σύστημα Έκδοσης Θεωρήσεων Εισόδου (VIS) και οι άκυρες θεωρήσεις 

εισόδου, δεν αποστέλλονται στο Κέντρο με τη μηνιαία αποστολή των εσόδων, αλλά αυτά 
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αποστέλλονται συγκεντρωτικά μόνο για κάποιους μήνες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο 

έλεγχος της ορθότητας των εσόδων από τη χορήγηση θεωρήσεων από το λογιστήριο του 

Κέντρου.  

Αναφέρουμε σχετικά ότι στις 7.7.2016 στάλθηκε επιστολή από τη Διεύθυνση Σένγκεν και 

Προξενικών Υποθέσεων προς τους Αρχηγούς ΔΑ,  όπως για σκοπούς βελτίωσης της διαδικασίας 

ελέγχου των λογιστικών πράξεων των Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών και για 

διευκόλυνση του έργου του λογιστηρίου, μαζί με τα λογιστικά της αποστολής, να υποβάλλονται, 

αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2016, οι ακόλουθοι πίνακες που μπορούν να 

εκτυπωθούν από το Σύστημα Έκδοσης Θεωρήσεων Εισόδων (VIS): 

 All applications 

 Visa applications 

 Applications Pending 

 Rejected Applications 

 Visa Stickers 

 Financial Report 2 

 Financial Report 3 

Σύσταση: Οι καταστάσεις του συστήματος VIS και οι άκυρες θεωρήσεις εισόδου να 

αποστέλλονται κάθε μήνα στο Κέντρο μαζί με τα έσοδα, ώστε να ελέγχεται η ορθότητα των 

εσόδων από τη χορήγηση θεωρήσεων.  

(ii)  Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι δεν αποστέλλεται στο Κέντρο για αντιπαραβολή αντίγραφο 

των αποδείξεων είσπραξης για αιτήσεις θεωρήσεων εισόδου ΓΛ292Α (Multiple Entry Visa) και 

ΓΛ292Β (Single/Double Entry Visa) με τα έσοδα του μήνα. Τα διπλότυπα ΓΛ292Α και ΓΛ292Β 

αποστέλλονται στο Κέντρο αργότερα όταν συμπληρωθούν και δεν διενεργείται εκ των υστέρων 

έλεγχος. 

Σημειώνουμε ότι οι αριθμοί των ΓΛ292Α και ΓΛ292Β που χρησιμοποιούνται κάθε μήνα 

καταγράφονται σε συγκεντρωτική απόδειξη ΓΛ18 που εκδίδεται μηνιαία.  Σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς, για την εισαγωγή του νέου εντύπου Αυτοκόλλητης Θεώρησης Εισόδου, με την 

υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη είσπραξης (ΓΛ292Α ή ΓΛ292Β), το πρωτότυπο 

παραμένει στο στέλεχος, το πρώτο αντίγραφο επικολλάται στην αίτηση και το δεύτερο αντίγραφο 

δίνεται στον αιτητή.  

Σύσταση: Να εφαρμοστεί διαδικασία, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώνεται ότι τα έσοδα που 

εισπράχθηκαν με τις αποδείξεις είσπραξης ΓΛ292Α και ΓΛ292Β έχουν ορθά καταχωριστεί στις 

αποδείξεις ΓΛ18. 

β.  Επιτόπιο προσωπικό. 

(i)  Δεν υπογράφηκε σύμβαση απασχόλησης με μέλος του επιτόπιου προσωπικού, η οποία 

υπηρετεί στην Πρεσβεία Τελ Αβίβ από τον Ιούλιο του 2015, ως ιδιαιτέρα γραμματέας.   
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Σύσταση: Να ετοιμάζονται συμβάσεις εργασίας για όλο το επιτόπιο προσωπικό των 

διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.   

(ii) Με μία υπάλληλο υπογράφηκε συμβόλαιο την 1.7.2014 για περίοδο ενός έτους, με 

αυτόματη ανανέωση για ακόμη ένα έτος. Στις 19.7.2018, η Διοίκηση του ΥΠΕΞ ενημέρωσε 

την Πρεσβεία ότι ενέκρινε ανανέωση και τροποποίηση της σύμβασης απασχόλησής της, σε 

ανοικτού τύπου σύμβαση, η οποία ισχύει για 12 μήνες και ανανεώνεται αυτόματα. Το ΥΠΕΞ 

ζήτησε όπως το συμβόλαιο αποσταλεί στο Κέντρο για έγκριση προτού υπογραφεί.   

 Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε κατά πόσο το νέο συμβόλαιο έχει αποσταλεί στο Κέντρο για 

έγκριση και κατά πόσο έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

4.1.6  Πρεσβεία Αβάνας 

α.  Εντόπιο βοηθητικό προσωπικό. Το ποσό των CUC209,64 (€187) που καταβάλλεται μηνιαία 

(από τον 1/2019) σε κρατική εταιρεία, για την εργοδότηση της καθαρίστριας των γραφείων της 

Πρεσβείας χρεώνεται στο Κονδύλι «170202264702 - Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό», αντί στο 

Κονδύλι «170202264703 - Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό». 

Σύσταση: Για σκοπούς ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας και 

παρακολούθησης υλοποίησης του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες να χρεώνονται στα ορθά 

Κονδύλια. 

β.  Θεωρήσεις εισόδου. Σύμφωνα με μηνιαία κατάσταση που ετοιμάστηκε από την Πρεσβεία, 

τον Ιανουάριο του 2018 λήφθηκαν εννέα αιτήσεις, ο οποίες απορρίφθηκαν.  Αναφέρουμε σχετικά 

ότι σύμφωνα με τους Κανονισμούς, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλονται 

τέλη και να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης (ΓΛ292Α ή ΓΛ292Β), ενώ σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, κανένα ποσό δεν επιστρέφεται. Παρατηρήθηκε ωστόσο, ότι στα έσοδα του ιδίου μήνα 

δεν περιλαμβάνονται εισπράξεις από θεωρήσεις εισόδου. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως διερευνηθεί το πιο πάνω θέμα και ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν 

εισπραχθεί τα νενομισμένα τέλη για τις εννέα αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. 

4.1.7  Πρεσβεία Λισσαβόνας  

Τηλέφωνα. 

α.  Δεν ετοιμάζεται κατάσταση, στην οποία να διαχωρίζονται τα κόστη των τηλεφωνικών 

κλήσεων που διενεργούνται από το κινητό του Αρχηγού της ΔΑ, τα Γραφεία της ΔΑ και την 

Πρεσβευτική κατοικία και ούτε καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό για προσωπικές κλήσεις. 

Σημειώνουμε ότι, για το θέμα, το ΥΠΕΞ έστειλε στις 18.7.2018 εκ νέου υπενθυμητική οδηγία 

στους Αρχηγούς των ΔΑ. 

Σύσταση: Για σκοπούς ελέγχου, ζητήθηκε η καταγραφή/διαχωρισμός των πληρωμών που 

αφορούν σε κλήσεις από το κινητό του Αρχηγού της ΔΑ, το Γραφείο της ΔΑ και την 

Πρεσβευτική κατοικία. 

β.  Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 53.984, ημερ. 11.7.2001 και 

επιστολή του ΥΠΕΞ προς τους Αρχηγούς ΔΑ, ημερ. 22.11.2001, η έγκριση για χρήση κινητών 
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τηλεφώνων μέχρι £600 (που δεν περιλαμβάνει το μηνιαίο ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής) ανά 

έτος από κρατικούς Λειτουργούς θα δίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από σχετική 

εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αλλά εξυπακούεται ότι η χρήση 

θα περιορίζεται σε υπηρεσιακά τηλεφωνήματα.   

Η πιο πάνω επιστολή αναφέρει ότι το ποσό των £600 (€1.025) θα ισχύει για ένα χρόνο και μετά 

αναλόγως θα αυξομειωθεί.  Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η πιο πάνω 

Απόφαση, δηλαδή από τις 22.11.2001, μέχρι σήμερα δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου το πιο 

πάνω ποσό.  

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε την εισήγησή μας όπως το ΥΠΕΞ, σε συνεργασία με τον Υπουργό 

Οικονομικών και το ΥΜΕΕ, αξιολογήσουν κατά πόσο χρειάζεται να αυξομειωθεί το ποσό των 

£600 (€1.025) για χρήση κινητού τηλεφώνου από τους Αρχηγούς των ΔΑ. 

4.1.8  Πρεσβεία Μπρατισλάβας  

α.  Χρέωση/πίστωση Κονδυλίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έσοδα και δαπάνες καταχωρίστηκαν 

σε λανθασμένα Κονδύλια, όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

 Η απόδειξη είσπραξης ΓΛ18 με αρ. 126297, αξίας €1.008,48, η οποία αφορούσε σε 

επιστροφή του ΦΠΑ από δαπάνες που διενεργήθηκαν σε 15 Κονδύλια κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2018, καταχωρίστηκε/πιστώθηκε σε λανθασμένα Κονδύλια.   

 Το Ένταλμα Πληρωμής με αρ. 4, ημερ. 13.2.2018, αξίας €213,94, το οποίο αφορούσε σε 

τηλέφωνα γραφείων της Πρεσβείας, καταχωρίστηκε/χρεώθηκε στο Κονδύλι «Ενοίκια», 

αντί στο Κονδύλι «Τηλεφωνικά τέλη και τηλεγραφήματα». 

 Έσοδο ύψους €20, το οποίο εισπράχθηκε με την απόδειξη είσπραξης ΓΛ18 με αρ. 126304 

στις 15.12.2018 και αφορούσε σε χορήγηση άδειας διέλευσης (laissez passer), 

καταχωρίστηκε στο Κονδύλι «Χαρτόσημα», αντί στο Κονδύλι «Ταξιδιωτικά έγγραφα». 

Σύσταση: Για σκοπούς ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας και 

παρακολούθησης υλοποίησης του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες και τα έσοδα της Δημοκρατίας να 

χρεώνονται/πιστώνονται στα ορθά Κονδύλια. 

β.  Φιλοξενία. Για τα έτη 2018 και 2019, παραχωρήθηκε Κονδύλι για φιλοξενία ύψους €4.000 και 

€3.000, αντίστοιχα. Το 2018 δαπανήθηκε ποσό ύψους €3.410 και από 1.1.2019 μέχρι 30.6.2019, 

κανένα ποσό.  

Με το Δελτίο Πληρωμής αρ. 22, ημερ. 28.2.2018, καταβλήθηκε στον Πρέσβη ποσό €674 για 

φιλοξενία, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους €170 που αφορά σε υπηρεσίες σερβιτόρου σε δύο 

περιπτώσεις (€85/περίπτωση), κατά τις οποίες ο Πρέσβης παρείχε φιλοξενία στην πρεσβευτική 

κατοικία, σε έξι άτομα κάθε φορά.  Σύμφωνα με σχετική επιστολή/έγκριση του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού, ημερ. 18.3.2008, ένας σερβιτόρος μπορεί να απασχοληθεί όταν 

φιλοξενούνται εφτά έως 13 άτομα.  Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Γενικών 

Οδηγιών (που ίσχυαν έως τις 14.1.2019), όταν  η φιλοξενία παρέχεται στην κατοικία, ο λειτουργός 

δικαιούται την πληρωμή επιδόματος για κάθε φιλοξενούμενο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων 
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και τα έξοδα απασχόλησης σερβιτόρων. Συνεπώς, στις πιο πάνω δύο περιπτώσεις, ο Πρέσβης δεν 

εδικαιούτο το ποσό των €170 για υπηρεσίες σερβιτόρου. 

Σύσταση: Οι δαπάνες για φιλοξενία στο εξωτερικό να γίνονται σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.   

γ.  Εντόπιο προσωπικό. Για την περίοδο 15.1.2013-31.12.2017, στη θέση γραφέα/ 

δακτυλογράφου, η Πρεσβεία προέβηκε σε αγορά υπηρεσιών από συγκεκριμένο άτομο.  Περί τα τέλη 

του 2017, το εν λόγω άτομο ζήτησε όπως παύσει να είναι αυτοεργοδοτούμενος και μετατραπεί σε 

εργοδοτούμενο από 1.1.2018.  Ο τότε Πρέσβης ζήτησε έγκριση του Κέντρου στις 6.12.20317 και 

επειδή δεν έλαβε απάντηση, στις 16.1.2018 υπέγραψε νέο συμβόλαιο που παρέπεμπε σε σχέση 

εργοδότη - εργοδοτούμενου. Από το προσχέδιο συμβολαίου του ΥΠΕΞ είχε αφαιρέσει την πρόνοια 

για δοκιμαστική περίοδο. Το Κέντρο στις 21.5.2018 ζήτησε ενημέρωση για την τοπική νομοθεσία και 

ανάλυση του κόστους που η αλλαγή θα επέφερε.  Το πρόσθετο κόστος υπολογίστηκε σε €557 

μηνιαίως και αφορούσε στις συνεισφορές του Κράτους για κοινωνικές ασφαλίσεις και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Στις 18.6.2018, το Κέντρο ενημέρωσε τον Πρέσβη ότι ενέκρινε τη 

μετατροπή και απέστειλε νέου τύπου συμβόλαιο για να προσαρμοστεί με τις πρόνοιες της τοπικής 

νομοθεσίας και να αποσταλεί στο Κέντρο προσχέδιο για τελική έγκριση.  

Για το πιο πάνω θέμα, σημειώνουμε ότι, μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου 

(3.4.2020), δεν είχε υπογραφεί το νέου τύπου συμβόλαιο. Επίσης,  δεν έχει συμφωνηθεί η νέα 

ημερομηνία προσαύξησης, η οποία, με βάση το προηγούμενο συμβόλαιο, θα ήταν η 1.1.2019, ενώ το 

ΥΠΕΞ θεωρεί ότι η ημερομηνία προσαύξησης θα πρέπει να υπολογισθεί σύμφωνα με το νέο 

συμβόλαιο, δηλαδή από 1.1.2020.   

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας αναμένει ενημέρωση  επί του πιο πάνω θέματος.    

4.1.9 Πρεσβεία Βρυξελλών 

Η λειτουργία της Πρεσβείας αναστάλθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Το Υπουργείο Εξωτερικών με 

επιστολή του, ημερ. 22.8.2017, μας ενημέρωσε ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Πρεσβείας που 

διεξήχθη τον Ιούλιο του 2017, εντοπίστηκε έλλειμμα στο Μικρό Ταμείο της Πρεσβείας ύψους €8.160.    

Από προκαταρκτική διερεύνηση του θέματος από την Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που 

το Υπουργείο ήταν ενήμερο από το 2004 (σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονταν μηνιαίως από 

την Πρεσβεία στο Λογιστήριο του Υπουργείου) για τη διαφορά/έλλειμμα στο Μικρό Ταμείο, 

εντούτοις το έλλειμμα δεν έτυχε οποιασδήποτε διερεύνησης/εξέτασης από το Λογιστήριο του ΥΠΕΞ, 

παρά την παρέλευση  13 ετών. 

Η Υπηρεσία μας ανέφερε ότι θεωρεί αδικαιολόγητο το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν εξέτασε αμέσως 

το πιο πάνω θέμα και δεν απαίτησε την τακτοποίηση του ταμειακού ελλείμματος, αλλά περίμενε να 

το αναδείξει κατά την αναστολή της λειτουργίας της Πρεσβείας και μετά την παρέλευση 13 ετών. 

Παρόλο που το εν λόγω θέμα έχει σημειωθεί και στις Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για τα έτη 

2016 και 2017, η ανάκτηση του ποσού εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε ότι το πιο πάνω ποσό θα πρέπει να ανακτηθεί. 
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4.2 Στέγαση των Διπλωματικών Αποστολών και των άλλων Δημόσιων 
Υπηρεσιών της Δημοκρατίας που εδρεύουν στο εξωτερικό.  Διαχείριση 
και συντήρηση των οικημάτων αυτών 

α.  Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το ΥΠΕΞ, μέχρι τις 31.12.2019 λειτουργούσαν 48 ΔΑ 

και συγκεκριμένα 38 Πρεσβείες, πέντε Ύπατες Αρμοστείες, τέσσερεις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και 

μία Αντιπροσωπεία (επιπλέον λειτουργούσαν ακόμη έξι Γενικά Προξενεία κάτω από ΔΑ).  

Σημειώνουμε ότι πέραν των ΔΑ λειτουργούν και άλλες αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, 

όπως Εμπορικά Κέντρα, Πολιτιστικά Κέντρα, Γραφεία Ναυτιλίας, Γραφεία Τουρισμού κ.λπ. που σε 

μερικές περιπτώσεις συστεγάζονται στα οικήματα των Πρεσβειών. Κατά το έτος 2019 καταβλήθηκαν 

ενοίκια για τα οικήματα των Πρεσβειών και των πρεσβευτικών κατοικιών, καθώς και έξοδα 

συντήρησης ύψους €6.066.872 και €145.629, σε σύγκριση με €5.965.600 και €146.364 για το 2018, 

αντίστοιχα. 

β. Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας 

Ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση 

για περίοδο 99 χρόνων (2004 – 2103) στην Καμπέρα (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό ύψους 

AUD800.000), που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. 

Κατά τον έλεγχο των λογαριασμών του Υπουργείου για το έτος 2015, διαπιστώσαμε ότι επειδή το 

οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο, λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφός του και 

ως εκ τούτου δεν προωθήθηκε η ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας, συστήσαμε όπως το Υπουργείο 

αποφασίσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, για τον εφικτό τρόπο αξιοποίησης ή αποδέσμευσης του 

οικοπέδου. 

Στις 23.11.2016, μετά από σχετικές οδηγίες, ο Ύπατος Αρμοστής στην Καμπέρα διενήργησε  

έρευνα, από την οποία προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι (α) το οικόπεδο είναι κατάλληλο για 

οικοδόμηση κατοικίας, (β) το συνολικό κόστος για την ανέγερση κατοικίας 300 τ.μ. θα ανέλθει 

περίπου στα €1,04 εκ. και (γ) η δανειοδότηση από τοπικό τραπεζικό ίδρυμα θα είναι δύσκολη. 

Με επιστολή του, ημερ. 20.12.2017, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ μάς ενημέρωσε ότι, 

κατόπιν σχετικής διερεύνησης του θέματος από τη Διπλωματική Αποστολή, φαίνεται ότι δεν είναι 

εφικτή η επιλογή της αποδέσμευσης ή/και ανταλλαγής του οικοπέδου.   

Αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής 

και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), κατά την περίοδο 2004 μέχρι 2019 

καταβλήθηκαν ενοίκια για την πρεσβευτική κατοικία συνολικού ύψους €941.387. 

Σύσταση: Σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, σημειώσαμε τη μεγάλη και αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην αξιοποίηση του εν λόγω οικοπέδου.   

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι στους Προϋπολογισμούς 

εξασφαλίστηκε ποσό €1,3 εκ. και το ΥΠΕΞ με επιστολές, ημερ. 16.7.2019 και 17.2.2020, ζήτησε 

από το ΥΜΕΕ όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για έναρξη του έργου.  

Τέλη για ιδιόκτητο οικόπεδο των γραφείων. Όπως φαίνεται από σχετική αλληλογραφία, η 

τοπική κυβέρνηση της Επικράτειας της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας εξακολουθεί να επιβάλλει 
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ετήσια τέλη για τα ιδιόκτητα οικόπεδα. Οι ΔΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην Καμπέρα 

καταβάλλουν προσπάθειες για διαγραφή των τελών, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Μέχρι τον 

Ιούλιο του 2019, τα σχετικά συσσωρευμένα τέλη για το πιο πάνω οικόπεδο ανέρχονταν στα 

AUD177.762 (περίπου €109.984).  

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ, δεν υπάρχει νεότερη εξέλιξη επί του 

θέματος. 

4.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού 

Ο Προϋπολογισμός του ΥΠΕΞ περιλαμβάνει δύο επιμέρους Κεφάλαια, της Διοίκησης και των 

Εξωτερικών Υπηρεσιών. Κατά το 2019, ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου ανερχόταν σε 

€87.362.342 (€82.387.839 για το 2018), ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €74.205.729, 

δηλαδή παρέμεινε αδαπάνητο ποσό ύψους €13.156.613 ή ποσοστό ύψους 15,06%. Το αδαπάνητο 

ποσό αφορούσε κυρίως στα άρθρα δαπανών που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1. 

Τα αδαπάνητα ποσά αφορούν κυρίως σε μη εκτέλεση των προγραμματισμένων δαπανών ή και σε 

διογκωμένες πρόνοιες δαπανών.  

Σύσταση: Συστήνουμε και πάλι όπως η σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού καταρτίζεται σε 

μια πιο ορθολογιστική βάση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων εκτέλεσής του. 

4.4 Αγορά υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου - Διοίκηση για το 2019, κάτω από την υποομάδα 

«Σύμβαση Υπηρεσιών», εγκρίθηκε δαπάνη ύψους €118.750.  Κατά τη διάρκεια του 2019 

διενεργήθηκε δαπάνη ποσού €66.724. Ποσό ύψους €42.840 αφορούσε στη μίσθωση υπηρεσιών ενός 

συνεργάτη.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, στις 29.7.2015 υπογράφηκε, με απευθείας 

ανάθεση, συμφωνία παροχής υπηρεσιών με συνεργάτη, για την περίοδο από 3.8.2015 – 31.12.2016, 

έναντι του ποσού των €38.250 πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της συμφωνίας ήταν η παροχή υπηρεσιών για 

προώθηση της υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένου του συντονισμού της υποομάδας «Ενίσχυση της Διεθνούς 

διάστασης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Κύπρου» που έχει αναλάβει το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν που απορρέουν από την 

πολιτική αυτή. 

Στις 24.3.2017, υπογράφηκε νέα μονοετής συμφωνία, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017.  

Αναφέρουμε ότι η συμφωνία αναστάλθηκε από 1.8.2017-31.12.2017 και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ από 

την 1.4.2018 μέχρι την 31.8.2018, λόγω συμμετοχής του συνεργάτη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 

Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας στο Αμβούργο.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, κατόπιν επιστολής του ΥΠΕΞ προς την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων, ημερ. 3.12.2018, το Γενικό Λογιστήριο δεν έφερε ένσταση στην επίκληση του άρθρου 19 

εδάφια (2)&(3) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 

Συναφή Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (ότι δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται εφόσον το κρίνει 
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σκόπιμο να αποφασίζει ότι ο Ν.73(Ι)/2016 δεν εφαρμόζεται για τη διασφάλιση των ουσιωδών 

συμφερόντων της Δημοκρατίας), για τη σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα 

δικαίου θάλασσας.  Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας επισήμανε ότι δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται η 

χρήση του άρθρου 19 και εισηγήθηκε όπως γίνει επίκληση του άρθρου 14(1)(δ)(v) του ιδίου Νόμου, 

που αφορά σε νομικές υπηρεσίες που συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας. 

Βάσει των πιο πάνω, υπογράφηκε συμφωνία παροχής υπηρεσιών στις 9.1.2019, με ισχύ από 1.9.2018 

μέχρι 31.8.2019, η οποία έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου και έγκρισης από τον Γενικό Εισαγγελέα.  

Στις 26.9.2019, υπογράφηκε νέα συμφωνία με τον εν λόγω συνεργάτη διάρκειας ενός έτους, με ισχύ 

από 1.9.2019 μέχρι 31.8.2020. 

Παρατηρήσαμε ότι η συμφωνία παροχής υπηρεσιών δεν έχει κοινοποιηθεί στον ΔΥΚΑ και στον 

Έφορο Φορολογίας. 

Σύσταση: Σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), για δημόσιες 

συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς, ο Γενικός Λογιστής 

δύναται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώνει ότι αυτές 

εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Επισημαίνουμε επίσης ότι 

οι πιο πάνω νομικές υπηρεσίες πρέπει να γίνονται στη βάση της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, ημερ. 

27.4.2016, στην οποία διευκρινίζεται ότι, ακόμα και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ,  

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, 

της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα 

τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια 

σύμβαση.  

Για σκοπούς διασφάλισης της καταβολής των εισφορών/φόρων, η εν λόγω συμφωνία, όπως 

και όλες οι άλλες μελλοντικές συμφωνίες αγοράς υπηρεσιών του ΥΠΕΞ, να κοινοποιούνται στον 

ΔΥΚΑ και στον Έφορο Φορολογίας. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών 

αρ. 43 «Στις περιπτώσεις  προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών με συμβόλαιο, οι Διευθυντές των 

Τμημάτων πρέπει να συνάψουν τη σχετική συμφωνία με τον επιτυχόντα προσφοροδότη και να 

αποστείλουν στον Γενικό Λογιστή, τον Γενικό Ελεγκτή και τον Έφορο  Φορολογίας αντίγραφο 

της συμφωνίας αυτής, μόλις υπογραφεί».  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι το ΥΠΕΞ συμφωνεί με τις συστάσεις 

μας και τις υιοθετεί και ότι θα μεριμνήσουν όπως στο μέλλον όλες οι συμφωνίες που 

υπογράφονται να κοινοποιούνται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Όσον αφορά στην απευθείας 

μίσθωση υπηρεσιών το ΥΠΕΞ, επισημαίνει ότι η προσφυγή στον συγκεκριμένο νομικό έγινε λόγω 

του ότι είναι ο μοναδικός νομικός στην Κύπρο, με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση και πιο 

συγκεκριμένα στην εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προσφυγή 
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στον συγκεκριμένο συνεργάτη, δεδομένης της μοναδικότητάς του στην Κύπρο αποτελούσε, κατά 

το ΥΠΕΞ, τη βέλτιστη επιλογή που διασφάλιζε όχι μόνο την ορθή διαχείριση των πόρων του 

δημοσίου, εφόσον μια άλλη λύση θα ήταν μια ανοικτή διαδικασία προσφορών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Δημοκρατίας, εφόσον οι συμβατικές 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, αφορούν σε θέματα πολιτικά «ευαίσθητα» και 

άπτονται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, μια ανοικτή 

διαδικασία προσφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν, αν όχι αδύνατη, ενδεχόμενα και 

ζημιογόνα για τη Δημοκρατία. 

4.5 Απόσπαση του λειτουργού X από την Προεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών 

α. Ιστορικό διορισμού και απασχόλησης του λειτουργού Χ: O X διορίστηκε στη δημόσια 

υπηρεσία στις 3 Ιανουαρίου 2000 στη θέση Γραφέα στην κατηγορία Γενικού Γραμματειακού 

Προσωπικού (Κλίμακες Α2-Α5-Α7) και τοποθετήθηκε στην Προεδρία. Μετά την προαγωγή του στη 

θέση στενογράφου Προεδρίας και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας αποφάσισε την απόσπασή του στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για 2 χρόνια. Όπως 

έχουμε αναφέρει και στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αρ. ΥΠΕΞ/01/2017, ημερ. 6.9.2017, ο 

εν λόγω λειτουργός αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών – Μόνιμη Αντιπροσωπεία Γενεύης 

από τις  16.2.2009 μέχρι 15.2.2011 για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και στη συνέχεια 

παρατάθηκε η απόσπασή του από 16.2.2011 μέχρι 15.2.2013. Στις 18.6.2014, με τη σύμφωνη 

γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, του παραχωρήθηκε αυξημένο ποσοστό 

γενικού επιδόματος εξωτερικού από 54% σε 68%, το οποίο αναθεωρήθηκε ξανά σε 70%, κατόπιν 

αιτήματος του ιδίου, με την αιτιολογία ότι είναι κάτοχος πτυχίου. Η απόσπασή του τερματίστηκε 

ενωρίτερα στις 30.9.2012 και τοποθετήθηκε, και πάλι με απόσπαση, στην Πρεσβεία της Αθήνας, 

ως  η επιλογή του ιδίου, για περίοδο τριών ετών από 1.10.2012 μέχρι 30.9.2015 και ανανεώθηκε 

για ακόμα ένα έτος μέχρι 30.9.2016, παρά το γεγονός ότι το Κέντρο ανέφερε ότι δεν μπορούσε να 

τεκμηριώσει την ανάγκη απόσπασης λειτουργού, στην Πρεσβεία της Αθήνας. Λόγω της 

ενασχόλησής του με καθήκοντα Ακόλουθου Τύπου από 1.9.2013 (αφού τερματίστηκε συμφωνία 

που είχε συνάψει η Πρεσβεία στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης), του παραχωρήθηκε 

και ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους €136 δηλ. πρόσθετο ποσοστό 5% επί του γενικού επιδόματος 

εξωτερικού, ωσάν να κατείχε τη μόνιμη θέση Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών. Από 

αλληλογραφία μεταξύ Πρεσβείας και Υπουργείου, φαίνεται ότι ο πιο πάνω λειτουργός για κάποια 

περίοδο υποαπασχολείτο. Η απόσπασή του στην Πρεσβεία Αθήνας τερματίστηκε ενωρίτερα στις 

21.2.2016 και αποσπάστηκε εκ νέου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 

Γενεύη από 22.2.2016 - 15.2.2018. Για την απασχόλησή του στο εξωτερικό φαίνεται ότι 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις/συνθήκες, για την άσκηση ειδικών καθηκόντων, αφού 

τερματίστηκε συμφωνία που είχε συνάψει η Πρεσβεία στον τομέα των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης με επιτόπιο προσωπικό, στο οποίο δεν καταβάλλονταν επιδόματα. Αναφέρουμε 

σχετικά ότι, σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο για το 2019, η εγκεκριμένη θέση 

στενογράφου στην Προεδρία θα καταργηθεί με την κένωσή της. 

Στην προαναφερόμενη Ειδική Έκθεση εκφράσαμε την άποψη ότι εφόσον δεν απαιτείται η 

υπηρεσία του εν λόγω λειτουργού στην Προεδρία ως στενογράφου, το εν λόγω άτομο θα 
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μπορούσε να υπηρετήσει στην Κύπρο ως στενογράφος, σε Τμήματα που έχουν ανάγκη από 

στενογράφους όπως π.χ. στα Δικαστήρια, λαμβανομένου υπόψη ότι στον εν λόγω λειτουργό, 

πέραν του μισθού του, καταβάλλονταν ετήσια επιδόματα ύψους €75.360. 

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με επιστολή της, ημερ. 25.2.2019, ύστερα από σύσταση της 

αρμόδιας αρχής, αποφάσισε, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμων, να αποσπάσει τον λειτουργό Χ στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση 

ειδικών καθηκόντων, από 25.2.2019-10.2.2021.  Σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 4.7.2019, η 

Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι 

ο Χ για την περίοδο 25.2.2019-5.3.2019 βρισκόταν στην Προεδρία. Στις 6.3.2019, ο Χ 

ενημερώθηκε με επιστολή του τέως Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ότι 

τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου, με ισχύ από 6.3.2019. 

β. Απουσίες Χ. Για την περίοδο 16.2.2018-5.3.2019, που ο Χ υπηρετούσε στην Προεδρία, 

αιτήθηκε και έλαβε άδεια ανάπαυσης 23 ημέρες και 24 ημέρες άδεια ασθενείας. Ο Χ προσήλθε 

στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας στις 18.3.2019 (είχε ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι θα απουσίαζε για 

λόγους ασθένειας για κάποιες μέρες) και όταν του ανακοινώθηκαν τα καθήκοντά του και του 

παραδόθηκε γραπτώς το καθηκοντολόγιό του, ο Χ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εργάζεται στην 

Εθιμοτυπία αλλά σε Διπλωματική Αποστολή στο Εξωτερικό και ότι τα καθήκοντα που του 

ανατέθηκαν δεν τον ενδιαφέρουν.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών με επιστολή, ημερ. 14.6.2019, ενημέρωσε τον 

Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας για την αδικαιολόγητη απουσία του εν λόγω λειτουργού από 

την εργασία του και για την άρνησή του να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν και 

συγκεκριμένα ότι, από 6.3.2019 που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών, ο Χ παρουσιάστηκε στο γραφείο σε ελάχιστες περιπτώσεις, χωρίς να ενημερώνει και, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων χωρίς να λαμβάνει άδεια ανάπαυσης ή ασθενείας. 

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι ο εν λόγω λειτουργός, σε σύνολο 155 εργάσιμων ημερών, για την 

περίοδο 6.3.2019-22.10.2019, παρουσιάστηκε στο Υπουργείο μόνο 43 ημέρες, για 81 εργάσιμες 

ημέρες εξασφάλισε πιστοποιητικό άδειας ασθενείας (106 περιλαμβανομένων και Σάββατα/ 

Κυριακές και αργίες), 6 ημέρες απουσίαζε με άδεια ανάπαυσης και 25 εργάσιμες ημέρες 

απουσίαζε αδικαιολόγητα από την εργασία του.   

γ. Πειθαρχικά μέτρα εναντίον του Χ. Ενόψει των πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, ως αρμόδιας αρχής, 

τη διεξαγωγή της δέουσας πειθαρχικής έρευνας εις βάρος του Χ, δυνάμει των προνοιών του 

άρθρου 81(2)(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε με επιστολή του, ημερ. 

24.6.2019, από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

για άμεσο τερματισμό της απόσπασης του Χ στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθότι δεν έχει 

επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η απόσπαση, ήτοι η κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών 

αναγκών και τούτο λόγω της συνεχούς απουσίας του εν λόγω λειτουργού από τα καθήκοντά του, 
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καθώς επίσης και ότι θεωρεί άδικο το γεγονός ότι έχει στη δύναμή του λειτουργό, ο οποίος 

απουσιάζει συνεχώς ή αρνείται να εκτελέσει καθήκοντα που του ανατέθηκαν. 

Σημειώνουμε ότι ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας με επιστολή, ημερ. 31.7.2019, ζήτησε από 

τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών όπως μεριμνήσει για την αποκοπή από τις 

απολαβές του εν λόγω λειτουργού των ωρών που απουσίαζε αδικαιολόγητα από την εργασία 

του, με βάση της πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Χρόνος Εργασίας) Κανονισμών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 12.7.2019 να ορίσει Ερευνώντα Λειτουργό, για τη 

διεξαγωγή έρευνας για πιθανή διάπραξη από τον Χ των πειθαρχικών παραπτωμάτων της 

αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία του και της άρνησης εκτέλεσης των καθηκόντων που 

του έχουν ανατεθεί.  

Σημειώνουμε ότι στις 8.10.2019 ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας διαβίβασε την πειθαρχική 

έρευνα στον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμοδότηση, αναφορικά με το κατά πόσο προκύπτουν 

πειθαρχικά αδικήματα σε βάρος του υπό αναφορά υπαλλήλου, σημειώνοντας ότι συμφωνεί με 

το περιεχόμενο της υπό αναφορά Έκθεσης.   

Ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του ημερ. 11.9.2020 προς τον Προϊστάμενο Διοίκησης 

Προεδρίας τον πληροφόρησε ότι, η θέση του είναι όπως η αρμόδια αρχή δικάσει συνοπτικά τον Χ 

για συγκεκριμένα πειθαρχικά αδικήματα που παραθέτει στην προαναφερόμενη επιστολή του.   

Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν νομικής συμβουλής από τον Γενικό Εισαγγελέα ημερ. 14.10.2020, ο 

Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας, λόγω κωλύματος του ιδίου, μεταβίβασε στις 3.11.2020 την 

εξουσία για συνοπτική εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον του Χ σε αποσπασμένο 

λειτουργό στην Προεδρία, ο οποίος κατέχει θέση ανώτερου βαθμού από τον Χ.  

Στις 18.2.2021 ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας απέστειλε επιστολή στο Χ με την οποία του 

ανέθεσε συγκεκριμένα καθήκοντα στο Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. 

Στις 29.3.2021 ο Χ προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της πιο πάνω απόφασης. 

Σημειώνεται ότι στις 31.3.2021 το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του ακύρωσε την 

απόσπαση του Χ στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για την περίοδο 

από 25.2.2019 μέχρι 10.2.2021. Λόγω της πιο πάνω εξέλιξης, η Προεδρία με επιστολή της ημερ. 

8.4.2021 ζήτησε τη  νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα για τον περαιτέρω χειρισμό της 

πειθαρχικής διαδικασίας. Επίσης με ξεχωριστή επιστολή ημερ. 8.4.2021 προς τον Γενικό 

Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ζήτησε όπως μελετηθεί το 

ενδεχόμενο άσκησης έφεσης  για την πιο πάνω υπόθεση. 

4.6 Λογαριασμοί Καταθέσεων και Προκαταβολών 

α.  Λογαριασμός Καταθέσεων. Στις 31.12.2019, το υπόλοιπο του Γενικού Λογαριασμού 

Καταθέσεων, σύμφωνα με καταστάσεις που εξήχθησαν από το FIMAS, ανερχόταν σε €112.266 

(€161.812 για το 2018). 
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Σημειώνουμε ότι για τα έτη 2018 και 2019 δεν υποβλήθηκε στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό 

Ελεγκτή κατάλογος όλων των λογαριασμών καταθέσεων που εκκρεμούν, με λεπτομέρειες και 

εξηγήσεις για κάθε κατάθεση, σε αντίθεση με τη ΔΛΟ αρ. 156.  

β.  Λογαριασμοί Προκαταβολών. Το υπόλοιπο των λογαριασμών προκαταβολών στις 

31.12.2019 ανερχόταν σε €260.246 (€381.606  για το 2018).  

(i) Σημειώνουμε ότι, προκαταβολές ύψους €32.003 (€152.153 για το 2018) αφορούν σε έξοδα που 

διενεργήθηκαν από τις ΔΑ στο εξωτερικό, για τη στέγαση γραφείων του ΚΟΤ/Υφυπουργείου 

Τουρισμού.  

Σύσταση: Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειομένων των δικαστικών, για 

την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.   

(ii)  Από επισκόπηση της κατάστασης υπολοίπων του λογαριασμού προκαταβολών κατά την 

31.12.2019, παρατηρήσαμε ότι εξακολουθούν να οφείλονται μεγάλα ποσά.  Όπως έχουμε αναφέρει 

και στην Ειδική Έκθεσή μας για τους λογαριασμούς του 2017, για επτά περιπτώσεις παραχώρησης 

προκαταβολής, συνολικού ποσού ύψους €58.235, δεν φαίνεται να έχουν διερευνηθεί και ληφθεί 

μέτρα για ανάκτησή τους.  

Α/Α Πρόσωπο Λεπτομέρειες 
Περίοδος 

προκαταβολής 

Υπόλοιπο 
31.12.2019 

€ 

1 Α Έξοδα οικογένειας και ιατροδικαστή 
για αεροπορικό δυστύχημα στη 
Μαρτινίκα 

5/2012-7/2012 6.262 

2 Β Διαμονή εκπροσώπων από διάφορα 
Υπουργεία & Τμήματα 7-
18/12/2009 στην Κοπεγχάγη 

11/2009 19.421 

3 Γ Έκθεση φωτογραφίας στη Μαδρίτη 3/2010 - 4/2010 4.383 

4 Δ Έξοδα Μόνιμης Αντιπροσωπείας 
Νέας Υόρκης. Δεν υπάρχει 
πληροφόρηση σε τι αφορά  

6/2000 6.146 

5 Ε Διορθωτική εγγραφή για 
εκπαίδευση υπαλλήλου 
€3.970 + υπερπληρωμή ενοικίου το 
οποίο θα εξοφληθεί σε 11 δόσεις  

12/2003-2/2009 8.910 

6 ΣΤ Έξοδα Πρεσβείας Τελ-Αβίβ. Δεν 
υπάρχει πληροφόρηση σε τι αφορά.  

6/2000 6.501 

7 Ζ Αποστολή εξοπλισμού για 
θεωρήσεις εισόδου.  

5/2006-10/2007 6.612 

    58.235 
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Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(I)/2014, οι ελέγχοντες λειτουργοί και/ή 

εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς υπάλληλοι, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να διασφαλίζεται η είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων του οικονομικού φορέα στον οποίο 

ορίζονται ως ελέγχοντες λειτουργοί και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες δομές, ώστε να 

εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα και άμεση είσπραξη των 

εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. 

Σημειώνουμε ότι στην επιστολή της Γενικής Λογίστριας προς τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Υπουργείων, καθώς και τους Προϊσταμένους 

Λογιστηρίων Συνταγματικών και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, ημερ. 22.11.2019, με θέμα «Οδηγίες 

Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2019 – Υποβολή στοιχείων αναφορικά με τις 

Τμηματικές Προκαταβολές και Καταθέσεις» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι με την εφαρμογή της 

λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων, οι προκαταβολές και οι καταθέσεις θα παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του κράτους ως χρεώστες/εισπρακτέα και πιστωτές/οφειλόμενα, 

αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών να ξεκαθαριστούν, 

εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για διευθέτηση των υπολοίπων τους. 

Σύσταση:  Όπως έχουμε συστήσει επανειλημμένα και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, όλα τα 

πιο πάνω ποσά θα πρέπει να διερευνηθούν και αν αφορούν σε οφειλές να απαιτηθεί η 

ανάκτησή τους το συντομότερο.  

Επιπλέον, το ΥΠΕΞ να διερευνήσει τους λόγους για τη μη έγκαιρη απαίτηση των παλαιών οφειλών 

και εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης  

ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς.  

γ.  Λογαριασμός προκαταβολών ταξιδιών.  Το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31.12.2019 

ανερχόταν σε €49.504 (€48.445 στις 31.12.2018), που περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, 

προκαταβολές που παραχωρήθηκαν σε λειτουργούς του Υπουργείου πριν το 2003.  

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τη ΔΛΟ αρ. 154, προκαταβολές σε λειτουργούς για υπηρεσιακά 

ταξίδια στο εξωτερικό, πρέπει να τακτοποιούνται μέσα σε 30 μέρες από την επιστροφή τους.  

Σημειώνουμε ότι ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, με την απαντητική επιστολή του, ημερ. 

28.9.2015, μας ενημέρωσε ότι για όσες περιπτώσεις δεν υπήρχαν στοιχεία θα ζητείτο η διαγραφή των 

ποσών που χρονολογούνται πριν το 2003.  Το θέμα, ωστόσο, εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Σύσταση:  Όπως έχουμε συστήσει επανειλημμένα και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 

Λογιστήριο του ΥΠΕΞ πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τελική εκκαθάριση των 

ποσών αυτών, σύμφωνα με τη ΔΛΟ αρ. 154.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ανέφερε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο 

καταβάλλονται από το λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών εντατικές και επίμονες προσπάθειες, 

για ξεκαθάρισμα και διευθέτηση των πιο πάνω λογαριασμών, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις 

εκκρεμούν από τη δεκαετία του 1980. Μας ανέφερε επίσης ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός αποδεικτικών στοιχείων ή στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
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που εντοπίστηκαν δεν είναι ικανοποιητικά για στοιχειοθέτηση της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων 

και περιπτώσεων που αφορούν σε λογαριασμούς προκαταβολών ταξιδιών), θα γίνουν εισηγήσεις για 

τον χειρισμό τους, όπως, για παράδειγμα, υποβολή στη Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων 

Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για διαγραφή. 

4.7 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 75.481, 76.025 και 76.619, με 

ημερομηνίες 10.7.2013, 6.11.2013 και 12.3.2014 αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 80 «Συστήματα 

Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος» του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου αρ. 20(Ι)/2014 τα οποία υποδεικνύουν τη σύσταση μονάδων 

ελέγχου στα Υπουργεία, ο Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε στη σύσταση ΜΕΕ τον Μάρτιο 2015 

αρχικά με τον διορισμό υψηλόβαθμου λειτουργού ως Διευθυντή της Μονάδας και στη συνέχεια με 

την ενίσχυση της με ακόμη ένα λειτουργό, τον Ιούλιο 2015.  

Σημειώνουμε ότι ο πρώην Διευθυντής της Μονάδας, για την περίοδο 18.4.2016 μέχρι 31.8.2016, 

εκτελούσε παράλληλα με τα καθήκοντά του στη μονάδα και χρέη Διευθυντή στη Διεύθυνση Μέσης 

Ανατολής και Βορείου Αφρικής, με αποτέλεσμα την εν λόγω περίοδο η Μονάδα να ασχοληθεί μόνο 

με ένα θέμα. Από 1.9.2016, ως Διευθυντής της Μονάδας ανέλαβε Πρέσβης, ο οποίος ασχολήθηκε 

κυρίως με θέματα των Διπλωματικών Αποστολών και ο οποίος στις 7.5.2018 ανέλαβε καθήκοντα 

Πρέσβη στην Πρεσβεία του Πεκίνου. Στις 30.9.2018, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ τοποθέτησε 

Επικεφαλής της ΜΕΕ Πληρεξούσιο Υπουργό, η οποία κατά την περίοδο 1.10.2018 μέχρι 31.12.2019 

ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, όπως θέματα διοικητικής φύσεως, προβλήματα που αντιμετωπίζει 

το Αρχείο, αλλά κυρίως με θέματα των ΔΑ, για τα οποία υπέβαλε απόψεις/εισηγήσεις μέσω γραπτών 

σημειωμάτων στον Υπουργό.   

Επισημαίνουμε ότι η ΜΕΕ, από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να υποστηρίζεται 

μόνο από ένα άτομο. 

Αναφέρουμε σχετικά ότι η Επικεφαλής της ΜΕΕ, στην επιστολή της, ημερ. 5.8.2019, προς την Έφορο 

Εσωτερικού Ελέγχου, τονίζει το θέμα της υποστελέχωσης της ΜΕΕ και επισημαίνει το πρόβλημα που 

δημιουργείται δεδομένου του γεγονότος ότι ο εκάστοτε επικεφαλής της ΜΕΕ είναι διπλωμάτης, ο 

οποίος υπόκειται σε μετάθεση στο εξωτερικό και ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μια τέτοια δομή της 

ΜΕΕ, που να διασφαλίζει μια σταθερή στελέχωση όπως, την ενίσχυσή της με διοικητικό και λογιστικό 

προσωπικό, που να διαφυλάττει το έργο της. 

Σημειώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12.12.2016, με την απόφασή του αρ. 81.770Β ενέκρινε 

την αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία των Μονάδων Ελέγχου σε 

όλα τα Υπουργεία. Στο Παράρτημα Γ, που επισυνάπτεται στην Πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, αναφέρονται «Η επιτυχής, αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική λειτουργία της 

εκάστοτε Μονάδας Ελέγχου προϋποθέτει ότι αυτή θα έχει συσταθεί και στελεχωθεί πλήρως με 

επαρκή αριθμό κατάλληλου προσωπικού, το οποίο αναμένεται ότι: 

α.  Θα έχει επιλεγεί στη βάση επαγγελματικών κριτηρίων. Το προσωπικό που θα στελεχώσει την 

κάθε Μονάδα Ελέγχου δύναται να προέρχεται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και να κατέχει 

ποικίλες ειδικότητες, ενώ η Μονάδα Ελέγχου θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχει συλλογικά τα 
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κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και λοιπές ικανότητες, ώστε να 

είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αλλά και να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας, 

ακεραιότητας, ικανότητας και επάρκειας.  

β.  Θα τοποθετηθεί στη Μονάδα Ελέγχου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης με συγκεκριμένα 

καθήκοντα και αρμοδιότητες, ενώ οι τυχόν συχνές μετακινήσεις προσωπικού θα πρέπει να 

αποφεύγονται. 

γ.  Δεν θα έχει κάποια λειτουργική εξουσία ή ευθύνη επί της δραστηριότητας που πιθανόν να 

αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. 

δ.  Θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών, ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα των εργασιών της Μονάδας Ελέγχου». 

Αναφέρουμε σχετικά ότι το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου καθορίζει την ευθύνη κάθε ελέγχοντα 

λειτουργού να αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες 

ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα και άμεση είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των 

δαπανών. Το άρθρο 8 του ιδίου Νόμου προβλέπει ότι ο Προϋπολογισμός υλοποιείται με την 

παράλληλη εφαρμογή αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, υπό την 

ευθύνη του ελέγχοντα λειτουργού.  

Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι η ΜΕΕ πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, έτσι ώστε να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητές της, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 81.770Β, ημερ. 12.12.2016, καθώς και για 

διασφάλιση των όσων απαιτούνται από το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο 

συμφωνεί με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, ωστόσο, δεδομένης της υποστελέχωσής του, δεν 

είναι δυνατό στο παρόν στάδιο να ενισχύσει τη Μονάδα, κάτι που θα γίνει άμεσα όταν ενισχυθεί 

το Υπουργείο με κατάλληλο προσωπικό. 

4.8 Υπουργείο Εξωτερικών - Εξωτερικές Υπηρεσίες - Διαφώτιση 

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και του 

έργου του ΥΠΕΞ και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των στόχων της 

επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για πολιτιστικές δράσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2019, οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €124.830 ή 31,2% του αρχικού 

Προϋπολογισμού. 

Σύσταση: Σημειώνουμε και πάλι ότι παρατηρείται ανεπαρκής αξιοποίηση των προνοιών του 

Προϋπολογισμού για διαφώτιση και φαίνεται ότι η σύνταξη του Προϋπολογισμού δεν έγινε σε 

ορθολογιστική βάση. Σημειώνουμε επίσης ότι, ενδεχομένως, να απαιτείται επαναξιολόγηση 

και εκσυγχρονισμός των μεθόδων προώθησης των εθνικών θέσεων και διαφώτισης για το 

Κυπριακό πρόβλημα, μέθοδοι οι οποίες παραμένουν οι ίδιες εδώ και χρόνια, αξιοποιώντας 
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μεταξύ άλλων τη δυνατότητα που παρέχουν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και υπηρεσίες 

διαδικτύου (π.χ. κοινωνικά δίκτυα), πάντα στο πλαίσιο της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης 

και χωρίς υποβάθμιση του στόχου για διαφώτιση επί των θεμάτων του Κυπριακού 

προβλήματος και των εθνικών θέσεων. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου σημείωσε ότι το ΥΠΕΞ δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα 

διαφώτισης, γι’ αυτό και έχει δημιουργήσει ειδική μονάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα 

σχετικά θέματα.  Αναμένεται ότι με τη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του Υπουργείου, θα 

υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης. 

4.9 Επιδόματα 

α. Εκπαιδευτικό επίδομα 

Δυνάμει του Κανονισμού 20 των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006, υπάλληλος που υπηρετεί στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό δικαιούται 

εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα του, η καταβολή του οποίου διέπεται από διατάξεις σύμφωνα με 

σχέδιο που καταρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών (ποσοστό 85% 

επί του πραγματικού ετησίου ποσού διδάκτρων για το πρώτο τέκνο, 90% για το δεύτερο, 95% για το 

τρίτο και 100% για το τέταρτο). Αναφορικά με το πιο πάνω επίδομα, κατά το 2019 καταβλήθηκε 

συνολικά ποσό ύψους €981.920 (€802.346 για το 2018), τόσο σε μέλη της Διπλωματικής Υπηρεσίας 

όσο και σε άλλα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που 

μετατίθενται ή τοποθετούνται ή αποσπούνται σε ΔΑ στο Εξωτερικό. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος παρουσιάζει διαχρονικά αυξητική 

τάση, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

Καταβληθέν ποσό €535.069 €563.015 €802.346 €981.920 €2.882.350 

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι το Κράτος τα τελευταία τέσσερα έτη κατέβαλε εκπαιδευτικό επίδομα 

περίπου €3 εκ., ποσό εξαιρετικά υψηλό και προκλητικό, ειδικά υπό τις δύσκολες δημοσιονομικές 

συνθήκες που διέρχεται το Κράτος. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το λογιστήριο του Υπουργείου και 

αφορούν στο σχολικό έτος 2019-2020, εγκρίθηκε συνολικό ποσό διδάκτρων ύψους €1.100.944, το 

οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους €958.411.  

Αναφέρουμε σχετικά ότι, για το σχολικό έτος 2019-2020 εγκρίθηκαν συνολικά 63 αιτήσεις 

λειτουργών για εκπαιδευτικό επίδομα που αφορούσαν στη φοίτηση συνολικά 93 παιδιών στη 

προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση (Παράρτημα 2). 

Αναλυτικά αναφέρουμε ότι: 

Εγκρίθηκε η φοίτηση 27 παιδιών στη μέση εκπαίδευση για συνολικό ποσό ύψους €285.867 σε 

πραγματικά δίδακτρα, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού 

ύψους €246.333 (Παράρτημα 3). 
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Εγκρίθηκε η φοίτηση 60 παιδιών στη δημοτική εκπαίδευση, για συνολικό ποσό ύψους €721.680 σε 

πραγματικά δίδακτρα, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού 

ύψους €631.396 (Παράρτημα 4).  

Εγκρίθηκε η φοίτηση έξι παιδιών στην προδημοτική εκπαίδευση για συνολικό ποσό ύψους €93.397 

σε πραγματικά δίδακτρα, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού 

ύψους €80.682 (Παράρτημα 5). 

(i) Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε και πάλι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη 

διακύμανση στο ύψος των εγκριθέντων διδάκτρων π.χ. τα δίδακτρα που εγκρίθηκαν για 

φοίτηση παιδιών στη δημοτική εκπαίδευση στη Λευκωσία (Πέμπτη δημοτικού) κυμαίνονται 

μεταξύ €5.060 - €10.175, στις Βρυξέλλες εγκρίθηκαν δίδακτρα για φοίτηση παιδιών στην 

προδημοτική ύψους €8.140 και €19.140.  

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε πώς τεκμηριώνεται η μεγάλη διακύμανση στο ύψος των 

διδάκτρων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 εγκρίθηκε η καταβολή 

εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους €294.660 για φοίτηση 44 παιδιών στην Κύπρο (Παράρτημα 6), 

που αποτελεί 31% του συνολικού εκπαιδευτικού επιδόματος που εγκρίθηκε. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι  τα ετήσια δίδακτρα για φοίτηση παιδιών στην Κύπρο κυμαίνονται στο Junior 

School σε περίπου €6.346-€7.604 (Δημοτική εκπαίδευση), στο Senior School σε €7.155-€7.427 

(Μέση εκπαίδευση), στο American International School σε €8.600-€17.046 (Δημοτική και Μέση 

εκπαίδευση) και στο English School σε €7.500 (Μέση εκπαίδευση). Ουσιαστικά, αυτό που 

προκύπτει είναι πως τα μέλη της διπλωματικής υπηρεσίας τυγχάνουν ενός προκλητικού 

προνομίου, να στέλνουν τα παιδιά τους σχεδόν δωρεάν στα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία της 

επιλογής τους, ακόμη και όταν υπηρετούν στην Κύπρο ή όταν αυτοί υπηρετούν στο εξωτερικό 

αλλά τα παιδιά τους ζουν στην Κύπρο. 

(ii) Σημειώνουμε ότι έχει ετοιμαστεί από το ΥΠΕΞ τροποποιημένο Σχέδιο Εκπαιδευτικού 

Επιδόματος, το οποίο δεν έχει ακόμα υποβληθεί/συμφωνηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών.  

Σημειώνουμε ωστόσο ότι, στο προσχέδιο δεν έχουν καθοριστεί πλαίσια και κριτήρια, όσον 

αφορά στο ανώτατο ύψος του επιδόματος που θα καταβάλλεται ετησίως ανά τέκνο, σε σχέση 

με το επίπεδο εκπαίδευσης (μέση, δημοτική, προδημοτική) και τη χώρα που θα υπηρετεί ο 

υπάλληλος, όπως ήταν η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι στο προσχέδιο περιλαμβάνονται νέοι όροι, που ενδεχομένως θα 

αυξήσουν τη δαπάνη για εκπαιδευτικό επίδομα, όπως π.χ.  

 σε περίπτωση που μέλος της εξωτερικής υπηρεσίας αποβιώσει ενόσω υπηρετεί, τα 

παιδιά του δικαιούνται συνέχιση της καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος, στο ίδιο 

ύψος και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που θα καταβαλλόταν αν ο υπάλληλος 

εξακολουθούσε να υπηρετεί, νοουμένου ότι του καταβαλλόταν εκπαιδευτικό επίδομα 

πριν να αποβιώσει, ενώ με το υφιστάμενο σχέδιο το επίδομα εξακολουθεί να 
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καταβάλλεται μόνο μέχρι και για δύο σχολικά έτη, που ακολουθούν το έτος κατά το 

οποίο ο υπάλληλος απεβίωσε και  

 στα δικαιώματα μόρφωσης περιλήφθηκαν και τα έξοδα παρακάθησης εξετάσεων 

εισδοχής στο σχολείο, το οποίο θα εγκριθεί από τον Υπουργό και στο οποίο θα φοιτήσει 

το παιδί. 

Σύσταση: Όπως εισηγηθήκαμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 

σχέδιο εκπαιδευτικού επιδόματος πρέπει να αναθεωρηθεί και, μεταξύ άλλων, να 

καθοριστούν πλαίσια και κριτήρια, όσον αφορά στο ανώτατο ύψος του επιδόματος που 

καταβάλλεται ετησίως ανά τέκνο, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης (μέση, δημοτική, 

προδημοτική) και τη χώρα που υπηρετεί ο υπάλληλος, έχοντας πάντα γνώμονα ότι η 

χρήση του εκπαιδευτικού επιδόματος θα πρέπει να γίνεται με σύνεση, λογικότητα, και 

φειδώ.   

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ μάς διευκρίνισε ότι το ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο της προσπάθειας 

για άρση των διαχρονικών στρεβλώσεων και εξορθολογισμό των δαπανών του σχετικού 

Κονδυλίου, από το 2012 υιοθέτησε εσωτερικό οδηγό βέλτιστης πρακτικής, ο οποίος 

καθορίζει τις παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και που είναι: 

 Δυνατότητες που παρέχει κάθε πόλη/χώρα για φοίτηση παιδιών σε δημόσια 

εκπαίδευση/δυνατότητες που παρέχει σε σχέση με Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική 

Παιδεία 

 Ύψος τελών εκπαίδευσης ανά ίδρυμα/στάδιο εκπαίδευσης  

 Ηλικία παιδιών/στάδιο φοίτησης (προδημοτική, δημοτική, μέση εκπαίδευση) 

και δυνατότητες εγγραφής του σε δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο, στη βάση προηγούμενης 

εκπαίδευσης ή γλώσσας διδαχής του ή άλλων ειδικών περιστάσεων και με γνώμονα ότι η 

επιλογή σχολείων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην οικονομική πτυχή, αλλά και στην 

ποιοτική. 

β. Επίδομα ενοικίου  

Δυνάμει του Κανονισμού 21 των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006, υπάλληλος που υπηρετεί στο εξωτερικό δικαιούται να πάρει 

επίδομα ενοικίου για κατοικία που ενοικιάζει, σύμφωνα με Σχέδιο που καταρτίζεται από τον Υπουργό 

Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών. Το ολικό ποσό του επιδόματος ενοικίου που καταβλήθηκε 

για την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019 σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και άλλων 

υπηρεσιών που είναι αποσπασμένοι σε ΔΑ και σε υπαλλήλους της Διοίκησης, ανήλθε σε €1.037.877 

και €62.499, αντίστοιχα (€1.028.821 και €59.097 για το 2018).   

Με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΞ, ημερ. 14.6.2017, προς τον Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Οικονομικών, ζητήθηκε ο τερματισμός της αποκοπής του 15% στο επίδομα ενοικίου, 

αίτημα το οποίο απορρίφθηκε.  Στην εν λόγω επιστολή γίνεται επίσης αναφορά ότι το ΥΠΕΞ μελετά 

την αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου, το οποίο θεωρεί ότι χρήζει άμεσου 

εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης, ούτως ώστε (α) να ανταποκρίνεται στην αντικειμενική 
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πραγματικότητα της αγοράς των χωρών όπου υπηρετούν οι λειτουργοί και να προσαρμόζεται στις 

όποιες εξελίξεις, οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και άλλες, προκύπτουν, (β) να λαμβάνει υπ’ όψη 

την προσωπική/οικογενειακή κατάσταση του κάθε λειτουργού και (γ) να λαμβάνει υπ’ όψη τις 

κοινωνικοϋπηρεσιακές υποχρεώσεις/ευθύνες που συνεπάγεται η θέση κάθε λειτουργού.  

Αναφέρουμε σχετικά ότι στις 5.12.2018 στάλθηκε από το ΥΠΕΞ στη Διευθύντρια του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, προτεινόμενο Σχέδιο Επιδόματος Ενοικίου. Σύμφωνα με 

σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών το νέο σχέδιο έχει 

συμφωνηθεί σε μεγάλο βαθμό, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ωστόσο υπάρχει διαφωνία στο θέμα του 

τερματισμού της αποκοπής του 15% από το επίδομα ενοικίου. 

Σημειώνουμε ότι, το ΥΠΕΞ για σκοπούς έγκρισης όσον αφορά στο ύψος του ενοικίου για κατοικία, 

λαμβάνει υπόψη τα ανώτατα όρια ενοικίων που περιλαμβάνονται στο «Νέο Σχέδιο Επιδόματος 

Ενοικίου», όπως αυτά προτάθηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με επιστολή 

του, ημερ. 29.5.2019.     

Συστάσεις:  

 Να προωθηθεί η έγκριση του νέου Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου.  

 Για σκοπούς διαφάνειας και ενίσχυσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

επαναλαμβάνουμε την εισήγηση όπως οι λειτουργοί που λαμβάνουν επίδομα ενοικίου 

προσκομίζουν, πέραν του ενοικιαστηρίου συμβολαίου που υποβάλλουν κατά τη σύναψη 

της συμφωνίας και τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου και κατάθεσης τραπεζικού 

εμβάσματος για σκοπούς επιβεβαίωσης του ύψους αυτού.  

Όπως πληροφορηθήκαμε η τελική πρόταση του ΥΠΕΞ για νέο Σχέδιο Επιδόματος Ενοικίου 

εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών.  

γ. Γενικό επίδομα εξωτερικού (ΓΕΕ) και ειδικό επίδομα εξωτερικού (ΕΕΕ) 

Εκτενής αναφορά για τα πιο πάνω θέματα έγινε στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας. 

Στις 6.8.2019 έγινε νέα επαναξιολόγηση του ΓΕΕ με ισχύ από 1.1.2019, με αύξηση του ΓΕΕ σε όλες τις 

διπλωματικές αποστολές. 

Κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για ΓΕΕ ήταν €6.733.761. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, καταβάλλεται και ΕΕΕ ύψους 5% όπως π.χ. σε όλους τους δεύτερους τη τάξει 

διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποστολή της οποίας προΐσταται Πρέσβης, στους 

διπλωματικούς υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα Γενικού Προξένου ή Προξένου αλλά δεν 

εδρεύουν στην πόλη στην οποία εδρεύει ο οικείος Πρέσβης, στους διπλωματικούς υπαλλήλους που 

προΐστανται Αποστολής, αλλά δεν είναι Πρέσβεις.  Η δαπάνη για το ΕΕΕ κατά το 2019 ανήλθε σε 

€65.517.  

Όπως έχουμε επισημάνει και στις προηγούμενες Εκθέσεις για τα έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρούμε 

ότι είναι υπερβολικό, υπό τις περιστάσεις, στους Αρχηγούς των ΔΑ, στους οποίους παρέχεται από τη 

Δημοκρατία ενοικιαζόμενη κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, κάλυψη 

εργοδότησης οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους, κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη 
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τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα, να καταβάλλεται επιπρόσθετα και ποσοστό 

ύψους 100% του ΓΕΕ.  

Σύσταση: Όπως έχουμε σημειώσει και στις Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για τα  

προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής εξυγίανσης και συγκράτησης των 

δαπανών του Κράτους, συστήνουμε και πάλι όπως επανεξεταστεί και επανακαθοριστεί το 

ύψος του ποσοστού του καταβαλλόμενου ΓΕΕ που παραχωρείται στους Αρχηγούς ΔΑ, στους 

οποίους παρέχεται δωρεάν κατοικία, όχημα για τη διακίνησή τους, επίδομα φιλοξενίας, 

υπηρεσίες οικιακής βοηθού, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι το ΥΠΕΞ δεν συμμερίζεται τις εν λόγω 

τοποθετήσεις μας και θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθούν τα επιδόματα που 

τους παραχωρούνται ψηλά. 

Σημειώνουμε ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2019 ανήλθε σε €20.911.271, στο 

οποίο περιλαμβάνεται συνολικό ποσό επιδομάτων €8.881.574, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

4.10 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό 

α.  Κατά το 2019, από τα άρθρα τακτικών δαπανών «Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο 

Εξωτερικό» του Κεφ. 22.01 «Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση» και «Περίθαλψη Κυβερνητικών 

Υπαλλήλων στο Εξωτερικό» του Κεφ. 22.04 «Υπουργείο Υγείας – Οδοντιατρικές Υπηρεσίες» 

καταβλήθηκαν συνολικά €496.342  (€445.463 το 2018) και €50.343 (€45.272 το 2018), αντίστοιχα.  

Σημειώνουμε ακόμα ότι καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €28.919 από το άρθρο «Περίθαλψη 

Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό» του Κεφ. 17.02 «Υπουργείο Εξωτερικών – Εξωτερικές 

Υπηρεσίες» μετά από έγκριση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στις 29.11.2019 (Ν.50(ΙΙ)/2019), 

όπου εγκρίθηκε η μεταφορά πιστώσεων ύψους €150.000 από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υγείας στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ.   

€ 12.029.697 

€ 1.100.376 

€ 6.733.761 

€ 65.517 
€ 981.920 

Κόστος μισθοδοσίας 2019

Μισθοί

Επιδόματα ενοικίου

Γενικό επίδομα εξωτερικού

Ειδικό επίδομα εξωτερικού

Εκπαιδευτικό επίδομα
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Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν στην περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των 

μελών των οικογενειών τους, καθώς και σε επιτόπιο προσωπικό (που συνεισφέρει στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Δημοκρατίας) που υπηρετούν κυρίως σε ΔΑ της Δημοκρατίας στο 

εξωτερικό. 

β.  Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΞ αρ. ΓΔ/15/2017, ημερ. 24.4.2017, με θέμα «Ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό και των εξαρτωμένων τους/Κοινή διαδικασία 

των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας» αναφέρεται ότι, το ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Υγείας, μετά από 

διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε το Γενικό Λογιστήριο και η Υπηρεσία μας, κατέληξαν σε 

συμφωνία αναφορικά με τη διαδικασία κάλυψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό και των εξαρτωμένων τους. Η συμφωνία διαλαμβάνει ότι 

στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, οι 

λειτουργοί θα χρησιμοποιούν για όλες τις περιπτώσεις το έντυπο S1. Εξαίρεση από τη χρήση του S1 

θα έχουν οι Διπλωματικές Αποστολές σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία, 

όπου κρίνεται ότι το εθνικό/δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν ανταποκρίνεται 

στις ελάχιστες προδιαγραφές περίθαλψης ή/και προκύπτουν προβλήματα επικοινωνίας λόγω μη 

χρήσης της αγγλικής γλώσσας. 

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26.3.2019 στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του 

Υπουργείου Υγείας, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Υπηρεσίας μας 

(είχαν κληθεί να παραστούν και εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ χωρίς τελικά να παρευρεθούν), αποφασίστηκε 

ότι δεν θα γίνονται εξαιρέσεις από τη χρήση του εντύπου S1, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για 

όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες, ώστε να μην υπάρχει καμία  διάκριση.  

Ωστόσο, σε νέα συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 11.6.2019 στο γραφείο της Γενικής 

Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και 

εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ εξέφρασε τη διαφωνία του με την πιο 

πάνω απόφαση και ως εκ τούτου συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο Υπουργείων η μεταφορά του 

Κονδυλίου «Περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό», από το Υπουργείο Υγείας στο 

ΥΠΕΞ, έτσι ώστε την ευθύνη των πληρωμών να έχει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, με την 

προϋπόθεση ότι η «Επιτροπή Τιμολογίων Εξωτερικού» θα μεταβαίνει στο ΥΠΕΞ για να εξετάζει την 

ιατρική πτυχή των αιτημάτων. 

Σε επιστολή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ημερ. 2.10.2019, ενημέρωσε τον Γενικό 

Διευθυντή του ΥΠΕΞ  ότι το Υπουργείο Υγείας ακολουθεί τη διαδικασία όπως αυτή συμφωνήθηκε στις 

26.3.2019 και δεν εγκρίνει αιτήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτός των Δημόσιων 

Νοσηλευτηρίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα περιστατικά θα παραμείνουν σε 

εκκρεμότητα μέχρι τη μετάβαση του Κονδυλίου στο ΥΠΕΞ.     

Από τον έλεγχο διαφάνηκε ότι με τη μεταφορά του Κονδυλίου στο ΥΠΕΞ, στις 29.11.2019, ο Γενικός 

Διευθυντής, αφού έλαβε πρώτα την έγκριση της «Επιτροπής Τιμολογίων Εξωτερικού», όσον αφορά 

μόνο στην ιατρική πτυχή των αιτημάτων που παρασχέθηκαν στους δικαιούχους, προχώρησε άμεσα 

στην έγκριση πληρωμών και σε δικαιούχους που υπέβαλαν αιτήματα για την κάλυψη 
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σύσταση: Να εφαρμοστεί η διαδικασία που συμφωνήθηκε στις 26.3.2019, δηλαδή η χρήση του 

εντύπου S1 να εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στις περιπτώσεις όπου ο 

δικαιούχος θεωρεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να κάνει κατ’ εξαίρεση χρήση ιδιωτικής 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τότε θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα 

προέγκρισης στην «Επιτροπή Τιμολογίων Εξωτερικού».  

Ο Γενικός Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΕΞ συμφωνεί ότι ως γενική αρχή θα πρέπει να 

γίνεται χρήση του S1. Ωστόσο, στις χώρες όπου είναι διαπιστωμένο ότι το εθνικό σύστημα υγείας 

δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές περίθαλψης ή/και προκύπτουν σοβαρά 

προβλήματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας,  λόγω μη χρήσης της αγγλικής γλώσσας, για το 

Υπουργείο, με δεδομένο ότι, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον των 

υπαλλήλων, καθίσταται μονόδρομος η δυνατότητα παρέκκλισης από το S1. 

4.11 Επίτιμα Προξενεία 

α. Λογαριασμοί εσόδων. Μέχρι 31.12.2012, δεν τηρείτο ξεχωριστός λογαριασμός στο FIMAS  

για κάθε Επίτιμο Προξενείο, αλλά τηρείτο ένας γενικός λογαριασμός για όλα τα Προξενεία. Από 

1.1.2013 τηρείται στο FIMAS ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε Επίτιμο Προξενείο. Σχετικά με τους εν 

λόγω λογαριασμούς, παρατηρήσαμε ότι στο FIMAS εξακολουθούν να υπάρχουν λογαριασμοί με 

μεγάλα χρεωστικά/πιστωτικά υπόλοιπα στις 31.12.2019 π.χ. Προξενείο Μίνσκ πιστωτικό υπόλοιπο 

€195.073, Προξενείο Ισλαμαμπάντ χρεωστικό υπόλοιπο €107.567, Προξενείο Λάγος πιστωτικό 

υπόλοιπο €70.576, Προξενείο Υερεβάν πιστωτικό υπόλοιπο €54.773, Προξενείο Ντάκας  πιστωτικό 

υπόλοιπο €52.307, Προξενείο Μπαχρέιν πιστωτικό υπόλοιπο €20.671. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι 

σχεδόν όλα τα χρεωστικά υπόλοιπα στο FIMAS δεν συμφωνούν με τα ποσά που περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ20), για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 που 

ετοιμάστηκε από το Λογιστήριο του ΥΠΕΞ.   

Σύσταση: Διερεύνηση των υπολοίπων των λογαριασμών των Προξενείων στο FIMAS και 

συμφιλίωση των χρεωστικών υπολοίπων που παρουσιάζονται στο FIMAS με την Έκθεση 

Καθυστερημένων Εσόδων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα που 

εμφανίζονται σε ορισμένα Προξενεία αφορούν σε ποσά που έχουν εμβαστεί από τα Προξενεία 

αυτά στην Κεντρική Τράπεζα, σε πίστη του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού ,αλλά εκκρεμεί ο 

έλεγχος των λογαριασμών τους και συνεπώς εκκρεμεί και η χρέωση των αντίστοιχων 

λογαριασμών των Προξενείων στο λογιστικό σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.  

β.  Έλεγχος λογαριασμών Επίτιμων Προξενείων.  

(i)  Σύμφωνα με πληροφόρηση που λήφθηκε από τον λειτουργό που ελέγχει τους λογαριασμούς 

των Επίτιμων Προξενείων στο ΥΠΕΞ, η κατάσταση μέχρι 12.3.2020 ήταν η ακόλουθη: 
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Έτος Ενεργά Ελέγχθηκαν Εκκρεμούν 

Έστειλαν 
λογαριασμούς, 

αλλά δεν 
ελέγχθηκαν 

Δεν έστειλαν 
λογαριασμούς 

2019 114 1 113 39 74 

2018 115 15 100 65 35 

2017 115 61 54 26 28 

2016 113 79 34 21 13 

2015 109 84 25 17 8 

Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, που μας δόθηκαν, ενδεχομένως να μην είναι 

αξιόπιστα π.χ. στον προηγούμενο έλεγχο στην κατάσταση που υποβλήθηκε από το ΥΠΕΞ, για το 2015, 

υπήρχαν 114 ενεργά Προξενεία και αναφερόταν ότι είχαν ελεγχθεί 96 Προξενεία, ενώ στη νέα πιο 

πάνω κατάσταση αναφέρεται ότι το 2015 υπήρχαν 109 ενεργά και ελέγχθηκαν 84. 

Ζητήσαμε όπως διερευνηθεί το πιο πάνω θέμα και ενημερωθούμε σχετικά. 

Όπως επισημάνθηκε και επί σειρά ετών στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, η παράλειψη 

υποβολής ή ακόμη και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υποβολή των λογαριασμών από τα 

Επίτιμα Προξενεία, δεν παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου ελέγχου του Προξενείου, έγκαιρου 

εντοπισμού οφειλών και άλλων προβλημάτων που τυχόν να υπάρχουν, ενώ δεν παρέχεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης και έγκαιρης ενσωμάτωσης των εσόδων από τα προξενικά τέλη στις 

οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Σύσταση: Διενέργεια ελέγχου από το λογιστήριο του ΥΠΕΞ όλων των λογαριασμών των 

Επίτιμων Προξενείων.  

(ii)  Σύμφωνα με σημείωμα του Προϊστάμενου του Τμήματος Προξενικών Υποθέσεων, ημερ. 

26.2.2020, προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ, στις πιο κάτω πόλεις/χώρες έχουν διορισθεί Επίτιμοι 

Πρόξενοι, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση παρακολούθησης Επίτιμων 

Προξενείων που τηρείται από το λογιστήριο του Υπουργείου.   

Α/Α Επίτιμο Προξενείο 
Έτος διορισμού 

Επίτιμου Πρόξενου 

1 Μπελίζ - Μεξικό 2012 

2 Γκουαγιάκιλ - Ισημερινό 2011 

3 Τζαλίσκο - Μεξικό 2002 

4 Μερίντα - Μεξικό 2013 

5 Τολούκα - Μεξικό 2011 

6 Βηρυτό - Λίβανο 1981 

7 Κωστάντζα - Ρουμανία 2008 

8 Παναμά – Υποπρόξενο 2010 

9 Πόρτο – Πορτογαλία  2003 

10 Φάρο – Πορτογαλία  2015 

11 Φοξιάνι - Ρουμανία 2015 

12 Ερπίλ - Ιράκ 2019 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

 
 

34 
 

Α/Α Επίτιμο Προξενείο 
Έτος διορισμού 

Επίτιμου Πρόξενου 

13 Μπάρσα - Ιράκ 2019 

14 Χάϊφα - Ισραήλ 2019 

15 Αλμάτι – Καζακστάν 2019 

16 National Capital Province – Πάπουα Νέα 
Γουϊνέα  

 

17 Βόρεια Ιρλανδία -  Ηνωμένο Βασίλειο 

18 Ντανμπλέϊν - Ηνωμένο Βασίλειο 

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον αρμόδιο λειτουργό στο λογιστήριο του Υπουργείου, οι πιο πάνω 

Επίτιμοι Πρόξενοι/Υποπρόξενοι ουδέποτε υπέβαλαν λογαριασμούς στο Υπουργείο.  

Σύσταση: Να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν εκδοθεί διπλότυπα στους πιο πάνω Επίτιμους 

Πρόξενους (ΓΛ292Α, ΓΛ292Β, Χαρτόσημα) και κατά πόσο τα εν λόγω Προξενεία έχουν 

οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΥΠΕΞ.   

Ο Γενικός  Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι από τα 18 προξενεία που φαίνονται 

στο πίνακα, έχουν σταλεί χαρτόσημα ή/και θεωρήσεις εισόδου μόνο σε 2, τα οποία όμως έχουν 

λειτουργήσει εντός του 2019 και συνεπώς αναμένεται να σταλούν οι λογαριασμοί τους εντός του 

2020, οπότε και θα συμπεριληφθούν στην κατάσταση παρακολούθησης των επίτιμων προξενείων 

που τηρείται από το λογιστήριο. 

(iii) Προξενείο Μανίλας. Σύμφωνα με την Κατάσταση Παρακολούθησης των Επίτιμων Προξενείων 

που τηρείται στο Κέντρο, οι λογαριασμοί του Επίτιμου Προξενείου φαίνεται να έχουν ελεγχθεί, μέχρι 

τις 31.12.2017.  

Σε σχέση με τον πιο πάνω έλεγχο, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Η «Βεβαίωση Ελέγχου» που αφορά στο έτος 2017, ημερ. 13.6.2019, στην οποία 

αναφέρεται ότι «Βεβαιούται ότι οι λογαριασμοί εσόδων του Επίτιμου Προξενείου στην 

Μανίλα, για τη χρονιά 2017, έχουν παραληφθεί, ελεγχθεί και έγινε η λογιστική 

τακτοποίηση», δεν φέρει υπογραφή του αρμόδιου  λειτουργού.  

 Στον λογιστικό φάκελο εντοπίστηκαν δύο διορθωτικά δελτία, ημερ. 13.6.2019, τα οποία 

αφορούσαν στα έσοδα του Προξενείου για το έτος 2017 ύψους €8.321 και την αντιμισθία 

της Επίτιμης Προξένου για το έτος 2017 ύψους €854, καθώς και χειρόγραφη σημείωση με 

οδηγίες «να μην καταχωρηθούν μέχρι την επίλυση εκκρεμοτήτων».   

 Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν διευθετηθεί οι εν λόγω εκκρεμότητες, έτσι 

ώστε τα πιο πάνω διορθωτικά δελτία να καταχωριστούν στο FIMAS.  

 Από τον έλεγχο της κατάστασης εισπράξεων ΓΛ14Β, διαπιστώσαμε ότι δεν  

αποστάλθηκαν στο Κέντρο για αντιπαραβολή με τα έσοδα του μήνα, αντίγραφο των 

αποδείξεων είσπραξης για έξι αιτήσεις θεωρήσεων εισόδου Γ.Λ.292Α (Multiple Entry 

Visa) και δέκα ΓΛ292Β (Single/Double Entry Visa). Σημειώνουμε ακόμα ότι μία απόδειξη 

ΓΛ292Β καταχωρίστηκε δύο φορές στο ΓΛ14Α για διαφορετικές περιπτώσεις.  

Ζητήσαμε να 

ενημερωθούμε 

καθότι δεν υπήρχε 

στους φακέλους 
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Επιπρόσθετα, πέντε αποδείξεις ΓΛ292Β δεν καταχωρίστηκαν στα ΓΛ14Α, κάτι που πολύ 

πιθανόν να συνεπάγεται ότι οι εισπράξεις από τις εν λόγω αποδείξεις δεν εμβάστηκαν 

στο ΥΠΕΞ.   

Σύσταση: Τα πιο πάνω θέματα είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να διερευνηθούν, αφού 

υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας εσόδων. Εισηγούμαστε όπως εφαρμοστεί διαδικασία, ώστε 

να επιβεβαιώνεται ότι τα έσοδα που εισπράχθηκαν με τις αποδείξεις είσπραξης ΓΛ292Α 

και ΓΛ292Β έχουν ορθά καταχωριστεί στις αποδείξεις ΓΛ18 και κατατεθεί στο Κράτος. 

 Εκκρεμεί  η υποβολή των λογαριασμών για το 2019. 

Σύσταση: Να ζητηθεί η υποβολή τους το συντομότερο. 

 Χαρτόσημα 

Από τον έλεγχο των χαρτοσήμων προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Στην κατάσταση «Monthly Return of Stamps Sold» (IR 176), για τον μήνα Ιούλιο, γίνεται 

αναφορά ότι το Προξενείο έλαβε χαρτόσημα συνολικής αξίας €1.000. Ωστόσο, στον λογιστικό 

φάκελο δεν εντοπίστηκε το σχετικό αίτημα από πλευράς του Προξενείου και η σχετική 

επιστολή έκδοσής τους από το λογιστήριο του ΥΠΕΞ.  Σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 14.6.2019, 

ο αρμόδιος λειτουργός ελέγχου του Υπουργείου ζήτησε από το Προξενείο να του  αποσταλεί η 

βεβαίωση παραλαβής των εν λόγω χαρτοσήμων, χωρίς ωστόσο μέχρι την αποπεράτωση του 

ελέγχου(14.4.2020) αυτή να αποσταλεί.   

Στον φάκελο του λογιστηρίου δεν υπάρχουν τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα για να μπορεί 

να γίνει επιβεβαίωση της ορθότητας της αξίας των χαρτοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

περίπτωση, καθώς και των προξενικών τελών που επιβλήθηκαν.  Επίσης, για τα χαρτόσημα που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης (ΓΛ18). Σημειώνουμε ότι στην 

επιστολή που ετοιμάζεται από το λογιστήριο του ΥΠΕΞ και δίδεται στους διορισμένους 

Επίτιμους Πρόξενους, γίνεται σαφής αναφορά ότι πρέπει να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης και 

να επισυνάπτονται τα υποστηρικτικά έγγραφα για επιβεβαίωση της ορθότητας των χρεώσεων 

που γίνονται. 

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, στο Υπουργείο υποβλήθηκαν δυο παράπονα για 

υπερχρεώσεις για πιστοποιήσεις εγγράφων από την Επίτιμο Πρόξενο, η οποία   με επιστολή 

της, ημερ. 10.6.2019, ενημέρωσε το Κέντρο ότι το κόστος πιστοποίησης που χρεώνει το 

Προξενείο είναι USD50, λόγω του μεγάλου διοικητικού κόστους.  

Στις 11.7.2019, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προξενικών Υποθέσεων υπέδειξε στην Επίτιμο 

Πρόξενο ότι, για τις πιο πάνω πιστοποιήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ανάλογο χαρτόσημο 

χωρίς περαιτέρω χρέωση για την πιστοποίηση. Επίσης, της επισημάναμε ότι οι προξενικές 

χρεώσεις δεν μπορούν να καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του Προξενείου, καθώς τα έξοδα 

αυτά τα αναλαμβάνει προσωπικά ο Επίτιμος Πρόξενος.  Επιπρόσθετα, της αναφέρθηκε ότι, σε 

περίπτωση που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω, το ΥΠΕΞ θα αναγκαστεί να την 

παύσει.   



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

 
 

36 
 

Αναφέρουμε σχετικά ότι στις 20.1.2020 λήφθηκε στην Υπηρεσία μας, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επώνυμη καταγγελία εναντίον της Επίτιμης Προξένου, που, μεταξύ άλλων, 

αφορούσε και σε υπερχρεώσεις (που έγιναν τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2019), η οποία 

στάλθηκε στο ΥΠΕΞ για τα δικά του σχόλια/ενέργειες, με σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας 

μας.   

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι:  

 Τα δύο διορθωτικά δελτία έχουν καταχωριστεί  στο σύστημα. 

 Οι αποδείξεις έχουν καταχωριστεί στο “Schedule of Collections”. Έχει ζητηθεί από 

το Προξενείο με ηλεκτρονικό μήνυμα να αποστείλει τις αποδείξεις, χωρίς όμως να 

έχουν σταλεί μέχρι σήμερα. 

 Οι λογαριασμοί του 2019 δεν έχουν ακόμα αποσταλεί. 

 Χαρτόσημα: Έχει εντοπιστεί η επιστολή με την οποία είχαν ζητηθεί τα χαρτόσημα, 

όπως και η βεβαίωση παραλαβής τους από το Προξενείο και έχουν τοποθετηθεί 

στον σχετικό φάκελο. 

 Πρόσθετα, αναφέρεται ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο Προξενείο, με το 

οποίο του υποδεικνύεται ότι θα πρέπει για το σύνολο της αξίας των χαρτοσήμων 

που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αφορούν 

οι λογαριασμοί που αποστέλλονται, να εκδίδεται μια απόδειξη είσπραξης 

(Γ.Λ.18). 

 Μετά την καταγγελία που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο για υπερχρέωση, ο 
Διευθυντής Προξενικών Υποθέσεων απέστειλε νέα παρατήρηση προς την Επίτιμο 
Πρόξενο τονίζοντας την ανάγκη για συμμόρφωση με τον κανονισμό προξενικών 
τελών.   

(iv) Προξενείο Κολόμπο 

 Στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 

περιλαμβάνονται καθυστερημένες οφειλές ύψους €2.163, που αφορούν στον έλεγχο 

μέχρι 31.12.2014. Σύμφωνα με σημείωση, στο οφειλόμενο ποσό περιλαμβάνονται 

οφειλές του προηγούμενου Επίτιμου Πρόξενου ύψους €1.797, ο οποίος είναι εκτός Σρι 

Λάνκας και καταζητείται από την αστυνομία. 

 Εκκρεμεί ο έλεγχος των λογαριασμών για το 2019, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί από το 

Επίτιμο Προξενείο. 

 Από τον έλεγχο των λογαριασμών που υποβλήθηκαν στο λογιστήριο του ΥΠΕΞ από το 

Προξενείο, αναφορικά με τις εισπράξεις του 2018, παρατηρήσαμε τα πιο κάτω: 

 Συνολικές εισπράξεις ύψους €300 έχουν καταχωριστεί σε αναθεωρημένη κατάσταση 

εισπράξεων για τον Οκτώβριο, αλλά δεν υποστηρίζονται από αποδείξεις είσπραξης. 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του λογιστηρίου του ΥΠΕΞ, αυτές αφορούν σε έκδοση 

εννέα θεωρήσεων μονής εισόδου (9@€20) και δύο θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων 

(2@€60). 
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 Στις αποδείξεις είσπραξης αναφέρεται ότι μεγάλος αριθμός θεωρήσεων εισόδου 

παραχωρήθηκε δωρεάν (22 θεωρήσεις, 18 μονής εισόδου και τεσσάρων πολλαπλών 

εισόδων) και τέσσερεις θεωρήσεις ακυρώθηκαν. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σε ποιους παραχωρήθηκαν οι δωρεάν θεωρήσεις 

εισόδου και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση δωρεάν 

θεωρήσεων εισόδου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, μας ενημέρωσε τα ακόλουθα:   

o Συνεχίζει να οφείλεται το ποσό των €1.797 από τον προηγούμενο Πρόξενο, ο 
οποίος όμως δεν έχει εντοπιστεί.  

o Ο έλεγχος των λογαριασμών για το 2019 έχει ολοκληρωθεί. 

o Έχει σταλθεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο Προξενείο όπου ζητούνται 
επιπρόσθετες πληροφορίες για τις εισπράξεις ύψους €300, καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους παραχωρήθηκαν δωρεάν θεωρήσεις εισόδου. 
Δόθηκαν δωρεάν θεωρήσεις εισόδου σε υπηκόους της Σρι Λάνκα (ή μέλη της 
οικογένειας τους) που μετέβαιναν στην Κύπρο προκειμένου να εργαστούν 
στο Γενικό Προξενείο της Σρι Λάνκα ή που μετέβαιναν στην Κύπρο ως 
καλεσμένοι της Κυβέρνησής μας. Η παραχώρηση δωρεάν εισόδου αποτελεί 
συνήθη διπλωματική αβρότητα και αποφασίζεται από τον Διευθυντή Σένγκεν 
και Προξενικών Υποθέσεων. 

(v) Προξενείο Λάγος - Νιγηρία 

Τα πιο κάτω θέματα έχουν σημειωθεί στην επιστολή ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ημερ. 19.12.2018, 

για τον έλεγχο των λογαριασμών Επίτιμων προξενείων για το έτος 2017 και στην Ειδική Έκθεση αρ. 

ΥΠΕΞ/01/2019 που δημοσιεύτηκε στις 3.6.2019, χωρίς ωστόσο να λάβουμε τα σχόλια/διευκρινίσεις 

του ΥΠΕΞ.    

 Έλεγχος εσόδων. Σύμφωνα με την Κατάσταση Παρακολούθησης των Επίτιμων 

Προξενείων που τηρείται στο Κέντρο, οι λογαριασμοί του Επίτιμου Προξενείου, έχουν 

ελεγχθεί μέχρι τις 31.12.2014. Σχετική είναι και η «Βεβαίωση Ελέγχου», ημερ. 25.5.2015, 

στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιούται ότι οι λογαριασμοί Εσόδων του Επίτιμου 

Προξενείου στο Λάγος, για τη χρονιά 2014, έχουν παραληφθεί, ελεγχθεί και έγινε η 

λογιστική τακτοποίηση». 

 Σε σχέση με τον πιο πάνω έλεγχο και βεβαίωση παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Δεν ετοιμάστηκε Κατάσταση εισπράξεων (ΓΛ14Β).  

 Σύμφωνα με τις καταστάσεις που υπέβαλε το Προξενείο για το 2014, υποβλήθηκαν 

657 αιτήσεις για θεωρήσεις εισόδου, εισέπραξε μόνο €114,57 από χαρτόσημα, ποσό 

που αντιστοιχεί σε 67 χαρτόσημα αξίας €1,71. Για τα εν λόγω χαρτόσημα, εκδόθηκε 

μια απόδειξη ΓΛ18 με αρ. 127763 συνολικού ύψους €114,57, χωρίς καμία 

επεξήγηση. Το λογιστήριο του ΥΠΕΞ δεν ήταν σε θέση να μας απαντήσει για το πως 

πέραν των 600 ατόμων αιτήθηκαν θεώρηση εισόδου και ενώ πέραν των 400 

εγκρίθηκαν, εισπράχθηκαν μόνο €114,57, ποσό που αντιστοιχεί σε  67 χαρτόσημα. Σε 
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ηλεκτρονικό μήνυμα της υπαλλήλου του Επίτιμου Προξένου, ημερ.  6.2.2018, η ίδια 

ισχυρίστηκε ότι για χρόνια πιστοποιούνταν έγγραφα χωρίς χρέωση. Συναφώς 

αναφέρουμε ότι, για το 2018, μέχρι τις 31.7.2018 το Προξενείο ζήτησε και έλαβε 

χαρτόσημα αξίας €3.708. 

 Δεν έγινε αντιπαραβολή των διπλοτύπων είσπραξης που χρεώθηκαν στο Επίτιμο 

Προξενείο, με αυτά που επιστράφηκαν για να επιβεβαιωθεί το ύψος των 

εισπράξεων. 

 Καταγγελία από Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων. Ο Διευθυντής Σένγκεν 

και Προξενικών Υποθέσεων, με σημείωμά του προς τον Γενικό Διευθυντή, ημερ. 

27.5.2016, τον ενημέρωσε ότι, μετά από διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το Επίτιμο 

Προξενείο της Δημοκρατίας στο Λάγος υπερχρεώνει τριπλάσια τους αιτητές θεώρησης 

εισόδου.  

Συγκεκριμένα, Γκανέζος αιτητής για θεώρηση εισόδου (αξίας €20), κατάγγειλε ότι 

κατέβαλε το ποσό των 15.000 Νάϊρα στις 29.3.2016, που ισοδυναμεί με €68,99, 

αποστέλλοντας τη σχετική απόδειξη ΓΛ292Β με αρ. 267488 και ημερ. 29.3.2016. Η 

Διεύθυνση Σένγκεν εξασφάλισε πέντε αποδείξεις πληρωμής τελών θεώρησης εισόδου 

(ΓΛ292Β αρ. 267571-75), στις οποίες φαίνεται ότι εισπράχθηκε το ποσό των 15.000 

Νάϊρα, που αντιστοιχούσε σε €66,22 κατά την εν λόγω ημερομηνία, αντί ποσό που 

αντιστοιχούσε σε €20. 

Από τη σχετική αλληλογραφία στον φάκελο του λογιστηρίου, παρατηρήσαμε ότι, ο 

αρμόδιος λειτουργός ελέγχου στο ΥΠΕΞ είχε ζητήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 

13.5.2016 και 7.7.2016, όπως σταλούν οι λογαριασμοί του Επίτιμου Προξενείου, με όλα 

τα αποδεικτικά και όλες τις αποδείξεις ΓΛ292 που εκδόθηκαν τα έτη 2015 και 2016, για 

έλεγχο. Στην απάντησή της, η υπάλληλος του Επίτιμου Προξενείου αναφέρει ότι, σε 

κάποιες από τις αποδείξεις που θα στείλει υπάρχει διαφορά ως προς το ποσό που 

χρεώνεται, ως ένα ορισμένο σημείο, λόγω της αστάθειας του τοπικού νομίσματος έναντι 

του ευρώ, η οποία θα επηρεάσει τα εμβάσματα όταν σταλθούν.  

Στον φάκελο του λογιστηρίου εντοπίστηκε χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο αναφέρεται 

ότι, στις πλείστες αποδείξεις ΓΛ292Β που εκδόθηκαν από το Επίτιμο Προξενείο, 

αναγράφεται το ποσό των 15.000 Νάϊρα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε €66, αντί €20. 

Στο ίδιο σημείωμα επισημαίνεται ότι, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 

2016, στις αποδείξεις αναγράφεται το ποσό σε ευρώ (€20) και εγέρθηκε το ερώτημα κατά 

πόσο αυτές εισπράχθηκαν σε ευρώ αντί σε τοπικό νόμισμα. Επίσης, αναφέρεται ότι 

λείπουν αρκετές αποδείξεις.   

Επισημαίνουμε ότι, το Επίτιμο Προξενείο στις 30.3.2017 έμβασε το ποσό των €19.108 για 

τα έσοδα του 2016 και στις 2.2.2018 το ποσό των €20.724 για τα έσοδα του 2017, αλλά  

δεν έγινε έλεγχος της ορθότητάς τους.  

Επισημαίνουμε επίσης ότι, η υπάλληλος στο Επίτιμο Προξενείο παραιτήθηκε το 2018. 
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Σύσταση: Το Υπουργείο να προχωρήσει, το συντομότερο, σε ενδελεχή έλεγχο των 

λογαριασμών του πιο πάνω Επίτιμου Προξενείου για τα έτη που εκκρεμούν και σε 

αξιολόγηση των ελέγχων που προηγήθηκαν και εάν υπάρχει η πιθανότητα 

διάπραξης ποινικών αδικημάτων, να καταγγείλει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι για το 2014, παρά το ότι 

υπάρχει βεβαίωση ότι έγινε η λογιστική τακτοποίηση από το 2015, σημείωσε ότι αυτή 

ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μετά την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων από το 

Προξενείο, σημειώνοντας ωστόσο ότι για τα έτη 2015-2019 εξακολουθούν να 

υπάρχουν ελλιπή στοιχεία παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις από το Κέντρο. 

Μάς ενημέρωσε επίσης ότι έχει γίνει έρευνα σχετικά με το θέμα και διαφάνηκε ότι η 

υπάλληλος στο Λάγος που χειριζόταν τα διάφορα προξενικά θέματα, καθώς και τα 

οικονομικά, δεν έκανε χρηστή διαχείριση. Ως εκ τούτου, μετά από ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τη συμμόρφωσή της (τα οποία απευθύνονται και στον 

εκπρόσωπο του Προξενείου στο Λάγος) με τους σχετικούς Κανονισμούς, Διατάξεις και 

νομοθεσία, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, απάντησε ότι ο λόγος που 

εισέπραττε περισσότερα είναι για να καλύψει οποιεσδήποτε διαφορές από τη 

διακύμανση της ισοτιμίας για να μην υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Σε ανταπάντησή της, το ΥΠΕΞ την ενημέρωσε ότι προς αποφυγή του εν λόγω 

προβλήματος, θα πρέπει να καταβάλει τις εισπράξεις με όλα τα σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία ανά τριμηνία. 

γ. Καθυστερημένα έσοδα  

(i) Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ20). Σύμφωνα με την Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων 

που ετοιμάστηκε από το λογιστήριο του ΥΠΕΞ, το ύψος των καθυστερημένων εσόδων κατά την 

31.12.2019 ανερχόταν σε €314.921, σε σύγκριση με €320.567 στις 31.12.2018.  

Επειδή εκκρεμεί η κατανομή του υπολοίπου του προηγούμενου γενικού λογαριασμού, που στις 

31.12.2019 ανερχόταν στα €60.017, στους λογαριασμούς των Προξενείων που ανοίχθηκαν την 

1.1.2013, δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση της ορθότητας των ποσών της Έκθεσης Καθυστερημένων 

Εσόδων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019. 

Από την Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων κατά την 31.12.2019, φαίνεται ότι ποσό ύψους €278.220 ή 

ποσοστό 88,3% αφορά σε οφειλές από δύο Επίτιμα Προξενεία, του Ισλαμαμπάντ και του Κιέβου. 

Σύμφωνα με τη σημ. 1 του σχετικού εντύπου ΓΛ20, τα ποσά των καθυστερημένων εσόδων 

αντικατοπτρίζουν καθυστερημένα έσοδα από προξενικές υπηρεσίες μόνο για Επίτιμα Προξενεία, για 

τα οποία έχει γίνει έλεγχος μέχρι 31.12.2019. 

Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι θα πρέπει να γίνει η κατανομή του υπολοίπου του 

προηγούμενου λογαριασμού στους λογαριασμούς των Προξενείων, ούτως ώστε ο εν λόγω 

λογαριασμός να κλείσει. 
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(ii)  Σύμφωνα με την πιο πάνω Έκθεση, στις 31.12.2019 τα ακόλουθα Προξενεία παρουσιάζουν τις 

πιο κάτω οφειλές: 

Επίτιμο Προξενείο Οφειλές 
€ 

Εκκρεμούν από  
το έτος 

Ισλαμαμπάντ 134.843 2011-2017 

Κίεβο 143.377 2010-2011 

Τζακάρτα 11.570 2006-2013 

Φρανκφούρτη 6.006 2004 

Προξενείο Ισλαμαμπάντ 

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στην επιστολή μας, ημερ. 19.12.2018 και στην  Ειδική Έκθεση αρ. 

ΥΠΕΞ/01/2019, αναφορικά με τον έλεγχο του ΥΠΕΞ για το έτος 2017.  

Σημειώνουμε ότι, παρόλο που έχει προωθηθεί χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών και ο 

Επίτιμος Πρόξενος έχει ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που αυτό δεν εφαρμοστεί (για τα έτη 2018 και 

2019 κατέβαλε μόνο €15.000 και €5.000, αντίστοιχα), οι υπηρεσίες του θα τερματιστούν, εντούτοις 

διαπιστώσαμε ότι το ΥΠΕΞ δεν έχει προχωρήσει στην παύση του Επίτιμου Προξένου.  

Ενημερωθήκαμε, ωστόσο, ότι δεν του έχουν αποσταλεί άλλες θεωρήσεις/χαρτόσημα από το 

λογιστήριο του ΥΠΕΞ και οι εργασίες του Προξενείου διεκπεραιώνονται από τον Επίτιμο Πρόξενο στο 

Καράτσι.   

Αναφέρουμε επίσης ότι στις 21.3.2019 το ΥΠΕΞ ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά 

πόσο ο Επίτιμος Πρόξενος στο Ισλαμαμπάντ μπορεί να διωχθεί δικαστικώς είτε στην Κύπρο είτε στο 

Πακιστάν για τα ποσά που οφείλει, χωρίς ωστόσο μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου να ληφθεί 

απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εκφράζει την ανησυχία της για το πιο πάνω θέμα, γιατί δεν 

λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για την άμεση είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι το ΥΠΕΞ συγκεντρώνει τις πληροφορίες 

που έχουν ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία και ότι  το ΥΠΕΞ θα πρέπει να αναμένει την απόφαση 

της Νομικής Υπηρεσίας, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει πρώτα εάν η Κυπριακή Δημοκρατία θα 

κινηθεί νομικά για είσπραξη της οφειλής. 

Προξενείο Κιέβου 

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στην επιστολή μας, ημερ. 19.12.2018 και στην Ειδική Έκθεσή μας, 

αρ. ΥΠΕΞ/01/2019, αναφορικά με τον έλεγχο του ΥΠΕΞ για το έτος 2017. Ο Υπουργός Εξωτερικών στις 

28.5.2019 μας ενημέρωσε ότι μετά από διερεύνηση της αναφερόμενης οφειλής, διαπιστώθηκε ότι 

αυτή δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και ως εκ τούτου θα γίνει εισήγηση για τη διαγραφή του 

οφειλόμενου ποσού.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ανέφερε ότι θα αποσταλθεί το σχετικό αίτημα προς 

την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για 

διαγραφή του ποσού.  
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Προξενείο Τζακάρτας 

Σύμφωνα με επιστολή του Επίτιμου Πρόξενου, ημερ. 23.10.2015, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλες οι 

εισπράξεις χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Επίτιμου Προξενείου. 

Στις 9.3.2018, το ΥΠΕΞ απέστειλε επιστολή στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης για είσπραξη των 

οφειλών του Προξενείου Τζακάρτας, χωρίς ωστόσο να εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό.   

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ενημέρωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν 

σταλεί στο Προξενείο χαρτόσημα ή/και θεωρήσεις εισόδου. 

Προξενείο Φραγκφούρτης 

Σύμφωνα με επιστολή του Πρέσβη στο Βερολίνο, ημερ. 23.9.2014, ο πρώην Επίτιμος Πρόξενος, μετά 

την πτώχευση της επιχείρησής του εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Στην εν λόγω επιστολή γίνεται 

εισήγηση «η υπόθεση να θεωρηθεί λήξασα, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του κ. Hacker-85 ετών 

αν ζει». Η παρέλευση 16 χρόνων για έλεγχο και διερεύνηση της πιο πάνω οφειλής εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους απώλειας εσόδων. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΕΞ προσανατολίζεται να 

αποστείλει αίτημα για διαγραφή της οφειλής στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων 

Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών.  

Σύσταση: Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο 38(I)/2014, οι ελέγχοντες λειτουργοί 

και/ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς υπάλληλοι, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων του οικονομικού 

φορέα στον οποίο ορίζονται ως ελέγχοντες λειτουργοί και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 

κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την 

ορθότητα και άμεση είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Ενόψει των πιο 

πάνω, το Υπουργείο και η Γενική Λογίστρια θα πρέπει να διερευνήσουν τους λόγους για τη 

συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών και εάν και εφόσον 

διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών στους 

αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου. 

δ. Κλειστά Προξενεία. Σύμφωνα με την Κατάσταση Παρακολούθησης Επίτιμων Προξενείων, 

που ετοιμάζεται από το λογιστήριο του ΥΠΕΞ, στις 31.12.2019 υπήρχαν 31 Επίτιμα Προξενεία, τα 

οποία είχαν κλείσει.  Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το FIMAS, 15 

Επίτιμα Προξενεία, εκ των 31 που έκλεισαν, παρουσιάζουν υπόλοιπα από προηγούμενα χρόνια που 

δεν τακτοποιήθηκαν (Παράρτημα 7). 

Σημειώνουμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά οφείλονται από τα Προξενεία στο Όσλο (€5.884) και Σάντο 

Ντομίνγκο (€2.466). 

Σύσταση:  Επισημαίνουμε και πάλι ότι πριν την παύση των Επίτιμων Προξένων θα πρέπει να 

γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από τις αρμόδιες διευθύνσεις (Διεύθυνση Σένγκεν, Προξενικών 

Υποθέσεων και Διαχείριση Κρίσεων και Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
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Διαχείρισης), έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται οποιεσδήποτε εκκρεμότητες από 

μέρους των Επίτιμων Προξένων.  

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειες που λήφθηκαν για καταβολή των οφειλών 

από τα Επίτιμα Προξενεία που έκλεισαν και οφείλουν τα μεγαλύτερα ποσά, δηλαδή το Σάντο 

Ντομίνγκο και Όσλο. 

ε. Αποζημίωση Επίτιμων Προξένων. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

αρ. 42.421, ημερ. 19.4.1995, στους Επίτιμους Προξένους καταβάλλεται ετήσιο επίδομα το οποίο έχει 

καθορισθεί σε ποσοστό 50% των εισπραττόμενων τελών μέχρι του ποσού των £500 (€854).  Επίσης, 

έχει εξουσιοδοτηθεί το Υπουργείο Εξωτερικών όπως, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, καλύπτει τα 

λογικά και απαραίτητα έξοδα των Επίτιμων Προξένων της Δημοκρατίας πέραν από το ποσοστό και 

ποσό που αναφέρεται πιο πάνω.  Ο Υπουργός Εξωτερικών παραχώρησε στους Επίτιμους Προξένους 

το δικαίωμα κράτησης του 33% των εισπράξεων σε δύο Επίτιμα Προξενεία της Λευκορωσίας και της 

Μαριούπολης στην Ουκρανία, ποσοστό το οποίο θα καλύπτει και τα λειτουργικά τους έξοδα. 

Παρατηρήσαμε ότι σε 98 από τους 114 εν ενεργεία Επίτιμους Προξένους δεν καταβάλλεται 

οποιοδήποτε ποσό, επειδή, όπως μας έχει αναφερθεί, δεν έχουν αιτηθεί οποιασδήποτε αμοιβής. 

Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι, λόγω της παρέλευσης 25 ετών από την πιο πάνω 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συστήνουμε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο 

αναθεώρησής της. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΕΞ  βρίσκεται σε διαδικασία 

αναθεώρησης της πολιτικής σε ότι αφορά στην αποζημίωση των Επίτιμων Προξένων, όπου αυτό 

εφαρμόζεται. 

στ.  Προξενικά τέλη 

Νομοθεσία/Κανονισμοί τελών. Σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(ζ) του περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευμένους 

εις την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις 

προξενικές διατιμήσεις και εισπρακτέα τέλη, για τις παρεχόμενες από τις προξενικές αρχές 

υπηρεσίες. 

Όπως έχουμε σημειώσει στην επιστολή ελέγχου, ημερ. 19.12.2018 και στην Ειδική Έκθεση αρ. 

ΥΠΕΞ/01/2019 της Υπηρεσίας μας για το έτος 2017, τα ισχύοντα τέλη για χορήγηση θεωρήσεων 

καθορίζονται από την Κ.Δ.Π. 138/2013. Τα ισχύοντα τέλη (για πιστοποιήσεις/χαρτοσημάνσεις 

διάφορων εγγράφων) χρονολογούνται από το 1986 (Κ.Δ.Π. 60/86) και αναγράφονται σε κυπριακές 

λίρες. Σύμφωνα με την υπό αναφορά Κ.Δ.Π., τα τέλη που χρεώνονται για τις ίδιες υπηρεσίες, 

διαχωρίζονται σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες (Πίνακας Α - χώρες Αφρικής και πλείστες ασιατικές 

χώρες και Πίνακας Β - Ευρωπαϊκές χώρες, ΗΠΑ και άλλες αναπτυγμένες χώρες) και διαφέρουν κατά 

πολύ μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για υπηρεσία που παρέχεται σε χώρα του Πίνακα Α, 

το τέλος ανέρχεται στη £1 (€1,71), (για «πιστοποίηση υπογραφής αλλοδαπής τινός αρχής ή 

συμβολαιογράφου»), ενώ η ίδια υπηρεσία όταν παρέχεται σε χώρα από τον Πίνακα Β, το τέλος 

ανέρχεται στις £5 (€8,54). Συναφώς αναφέρουμε ότι, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
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Εξωτερικών με επιστολή του προς τους Αρχηγούς ΔΑ, ημερ. 14.10.2013, αφού τους ενημέρωσε για τα 

ισχύοντα τέλη, υπενθύμισε ότι το Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων βρίσκεται σε διαδικασία 

ανανέωσης/αναθεώρησης των προξενικών τελών (στρογγυλοποίηση, διαγραφή τελών λόγω μη 

χρησιμοποίησης των υπηρεσιών κ.λπ.).  

Σχετικά με τα προξενικά τέλη παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Τα τέλη δεν έχουν αναθεωρηθεί, παρά την παρέλευση 34 χρόνων από την εφαρμογή τους και τη 

σχετική επιστολή του Γενικού Διευθυντή, ημερ. 14.10.2013, προς τους Αρχηγούς των ΔΑ. 

 Παρά το γεγονός ότι μέχρι και τις 31.12.2019 τα τέλη δεν είχαν αναθεωρηθεί, τα χαρτόσημα 

αξίας €1,71 (£1) έχουν αντικατασταθεί με χαρτόσημα των δύο ευρώ, αφού ο Έφορος επί των 

τελών Χαρτοσήμου δεν εκδίδει πλέον χαρτόσημα αξίας €1,71.  

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε την εισήγησή μας για την αναθεώρηση των προξενικών τελών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΕΞ προτίθεται να προβεί στην 

αναθεώρησή τους. 

4.12 Εντάλματα πληρωμής  

α. Έγκριση πληρωμών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 

20.8.2014, «στο «Μέρος Α» της σφραγίδας υπογράφει ο αρμόδιος λειτουργός, ο οποίος έχει την 

αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη δαπάνη και στο «Μέρος Β» υπογράφει ο ελέγχων 

λειτουργός ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο οποίος εξουσιοδοτεί τη δαπάνη. Από 

την πιο πάνω διαδικασία εξαιρούνται δαπάνες κοινής ωφέλειας (λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, 

νερού και τηλεφώνων), οι οποίες μπορούν να διενεργούνται μόνο με την υπογραφή του ελέγχοντα 

λειτουργού ή του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του».  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι για κάποιες δαπάνες (εφημερίδες και περιοδικά, 

αγορά επίπλων και σκευών, αγορά καυσίμων και/ή λιπαντικών, συντήρηση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), η σφραγίδα του Γενικού Λογιστηρίου υπογραφόταν και στα δύο 

μέρη από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ελέγχοντα λειτουργού.  

Σύσταση: Η χρήση της σφραγίδας, κατά τη διαδικασία προώθησης πληρωμών, να γίνεται 

σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο. 

β. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στον Προϋπολογισμό 

εγκρίθηκε δαπάνη ύψους €70.000. Κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκε δαπάνη ποσού €43.667, 

εκ των οποίων ποσό ύψους €29.374 αφορά σε εργασίες που διενεργήθηκαν από το ΗΜΥ.   

Από τον έλεγχο των  ενδοκυβερνητικών παραγγελιών με το ΗΜΥ, διαπιστώσαμε ότι τα Διορθωτικά 

Δελτία δεν υποστηρίζονταν από αποδεικτικά/δικαιολογητικά έγγραφα και δεν ήταν κατάλληλα 

αριθμημένα ως η ΔΛΟ αρ.169.   

Σύσταση: Για σκοπούς ελέγχου, ότι τα ποσά έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που έχουν 

παραχωρηθεί, το ΥΠΕΞ να απαιτεί την προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία 

να συνοδεύουν τα Έντυπα Παραγγελίας Αγοράς και τα Διορθωτικά Δελτία, τα οποία να 

αριθμούνται σύμφωνα με τη σχετική  ΔΛΟ. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

 
 

44 
 

Όπως ενημερωθήκαμε, το ΥΠΕΞ επικοινώνησε με το ΥΜΕΕ για να επισυνάπτει τα σχετικά 

έγγραφα στα Διορθωτικά Δελτία, η απάντηση όμως ήταν ότι αυτό δεν είναι εφικτό λόγω φόρτου 

εργασίας, αφού τα διορθωτικά δελτία τόσο για το Τμήμα Δημοσίων Έργων όσο και για το ΗΜΥ 

είναι χιλιάδες. Ωστόσο, το ΥΜΕΕ αναφέρει ότι ευελπιστεί ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με την 

εφαρμογή του ERP από 1.1.2022.  

4.13 Οχήματα 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, στις 31.12.2019 το ΥΠΕΞ διέθετε συνολικά πέντε οχήματα, 

από τα οποία τα δύο χρησιμοποιούνται από τον Υπουργό και τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ.  

α. Βιβλία κίνησης οχημάτων (ΓΕΝ.70). Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ελλιπή ενημέρωσή τους. 

Τα Βιβλία κίνησης οχημάτων δεν ενημερώνονται σε όλες τις περιπτώσεις με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπως η προμήθεια καυσίμων, τα αποθέματα καυσίμων στην αρχή και στο τέλος του μήνα, ο 

μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμων κ.λπ., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση 

των σχετικών εξόδων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού Αποθηκών 

αρ. 122 και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αρ. 1619, ημερ. 8.5.2007 

(Παραρτήματα Β και Γ).  

Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα εν λόγω Βιβλία δεν υπογράφονται από τους οικείους Προϊσταμένους ή 

εξουσιοδοτημένους από αυτούς λειτουργούς στο τέλος κάθε μήνα. Αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αποθηκών αρ. 122(2), τα πιο πάνω Βιβλία πρέπει να υπογράφονται από τους οικείους 

Προϊσταμένους ή εξουσιοδοτημένους από αυτούς λειτουργούς στο τέλος κάθε μήνα.  

β. Μηνιαία φύλλα κοστολογίου (ΓΕΝ.52). Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται το 

μηνιαίο φύλλο κοστολογίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού Αποθηκών αρ. 122(1). 

Σύσταση: Τα βιβλία κίνησης οχημάτων, καθώς και τα μηνιαία φύλλα κοστολογίου να 

ενημερώνονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και την 

εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αρ. 1619, ημερ. 8.5.2007 (Παραρτήματα Β 

και Γ).  

4.14 Βιβλιοθήκη 

Στη βιβλιοθήκη του ΥΠΕΞ είναι εγκατεστημένο το «σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκονομικών 

προτύπων καταλογογράφησης ΑΒΕΚΤ». 

Σύμφωνα με κατάσταση που εξήχθηκε από το σύστημα στις 27.2.2020, έχουν καταλογογραφηθεί 499 

βιβλία, ενώ στο χειρόγραφο μητρώο υπάρχουν καταχωρισμένα 7.067 βιβλία. Ζητήσαμε όπως 

εξεταστεί το θέμα και ενημερωθούμε για τους λόγους της πιο πάνω διαφοράς. 

Επισημαίνουμε ακόμα ότι επί σειρά  ετών  δεν  διενεργείται φυσική καταμέτρηση των βιβλίων της 

βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου, δεν υποβάλλεται ετήσιο πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης στη 

λήξη του έτους στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110.  

Σύσταση: Επιβάλλεται να γίνει φυσική καταμέτρηση των βιβλίων το συντομότερο και να γίνει 

συμφιλίωση των αποτελεσμάτων με τον αριθμό των βιβλίων που βρίσκονται καταχωρισμένα 
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στο χειρόγραφο μητρώο και στο μηχανογραφημένο σύστημα και να τηρούνται οι πρόνοιες του 

πιο πάνω Κανονισμού Αποθηκών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου σημείωσε ότι στο Μητρώο της Βιβλιοθήκης, λανθασμένα, 

κατά σειρά ετών, καταγραφόταν έντυπο υλικό, που δεν θα έπρεπε να είναι καταγεγραμμένο στο 

Μητρώο Βιβλίων (περιοδικά εκδόσεις επετηρίδες, επίσημες εφημερίδες κράτους, συνθήκες). 

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναφορά για τα 499 καταλογογραφημένα βιβλία, δεν είναι ορθή. Στο 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης που διαθέτει η βιβλιοθήκη ΥΠΕΞ υπάρχουν 

σήμερα 600 τίτλοι βιβλίων, στα οποία καταλογογραφούνται μονογραφίες, οι οποίες παίρνουν 

κωδικό εισαγωγής στο σύστημα και ένας κωδικός εγγραφής μπορεί να συνδέεται με πέραν των 5 

βιβλίων. 

Σημείωσε επίσης ότι φυσική καταμέτρηση είναι αδύνατη υπό τις περιστάσεις  και συνθήκες  να 
πραγματοποιηθεί, επειδή θα απαιτούσε εκατοντάδες εργατοώρες και προφανώς αναγκαστικά η 
βιβλιοθήκη ίσως χρειαζόταν να παραμείνει κλειστή και δεν θα υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης 
στη συλλογή της,  για περίοδο κάποιων μηνών. 

4.15 Άλλα Θέματα 

α. Μητρώα περιουσιακών στοιχείων 

Όπως έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από τον έλεγχο των Μητρώων 

περιουσιακών στοιχείων διαπιστώσαμε τα πιο κάτω:  

 Μητρώο κινητής περιουσίας. Δεν έχει ετοιμαστεί το κεντρικό Μητρώο κινητής περιουσίας, 

ΓΕΝ 55. Επίσης εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ενημέρωσης του εντύπου Γεν. 56 για αριθμό 

δωματίων, σε αντίθεση με τους Κανονισμούς Αποθηκών αρ. 108 και 109.    

 Πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης.  Εκκρεμεί η ετοιμασία και υποβολή του 

πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην 

Υπηρεσία μας (Κανονισμός Αποθηκών αρ. 110).  

 Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκαν δαπάνες ύψους €1.569 για 

αγορά επίπλων, χωρίς να καταχωριστούν στα σχετικά μητρώα. 

Σημειώνουμε επίσης ότι, παρόλο που ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, στην απαντητική 

επιστολή του, ημερ. 20.3.2019, αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αρ. 

ΥΠΕΞ/01/2019, που αφορούσε στον έλεγχο των λογαριασμών του ΥΠΕΞ για το έτος 2017, μας 

πληροφόρησε ότι η διαδικασία σχετικά με την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων στο Κέντρο 

έχει αρχίσει, καθώς και η ετοιμασία νέων μητρώων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς Αποθηκών και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου, το εν λόγω θέμα 

εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Συστάσεις:  

 Για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για 

πλήρη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Αποθηκών και εγκυκλίους του Γενικού 

Λογιστηρίου, να επισπευσθεί η ενημέρωση όλων των Μητρώων.  
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 Να γίνει σύγκριση των ευρημάτων της φυσικής καταμέτρησης με το περιεχόμενο των 

υφιστάμενων Μητρώων και οι διαφορές να τακτοποιηθούν σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών. 

β. Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και 

αποχώρησής τους από αυτήν 

Εκτενής αναφορά για το πιο πάνω θέμα γίνεται και στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αρ. 

ΥΠΕΞ/01/2019. 

Επισημαίνουμε και πάλι ότι στις 16.10.2002 το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 56.567 

ενέκρινε την καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης 

και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο αρ. 1459, ημερ. 3.10.2012, η οποία δεν τηρείται από το 

ΥΠΕΞ.   

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το νέο σύστημα, όπως είναι σήμερα, δεν 

είναι σε θέση να εκτυπώνει τις ανά δεκαπενθήμερο καταστάσεις, στις οποίες να φαίνεται τυχόν 

δεδουλευμένος χρόνος πέραν από το κανονικό ωράριο εργασίας ή τυχόν οφειλόμενος χρόνος στη 

λήξη του δεκαπενθημέρου, με αποτέλεσμα για τυχόν ελλείμματα χρόνου να μην αποκόπτεται ο 

οφειλόμενος χρόνος από την άδεια ανάπαυσης του υπαλλήλου ή το ανάλογο ωρομίσθιο.  

Επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει θίξει το πιο πάνω θέμα και στις επιστολές ελέγχου, ημερ.  

21.5.2015 και 22.8.2016, για τα έτη 2014 και 2015, αντίστοιχα.  

Επισημαίνουμε ότι, αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των προϊσταμένων Υπουργείων/Υπηρεσιών/ 

Τμημάτων/Γραφείων η μέριμνα για την ορθή τήρηση των σχετικών Κανονισμών και διατάξεων που 

διέπουν την τήρηση του εργασιακού ωραρίου από το προσωπικό τους.   

Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι στο ΥΠΕΞ να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των διατάξεων 

της σχετικής εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, που διέπουν τον 

έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΕΞ προέβη σε διερεύνηση 

εξασφάλισης καινούργιου συστήματος καταγραφής ωραρίου του προσωπικού, η εφαρμογή του 

οποίου συνεπαγόταν σημαντική δαπάνη. Με δεδομένο ότι αναμενόταν η εφαρμογή του συστήματος 

ERP που περιλάμβανε το εν λόγω σύστημα και τη μετακόμιση του Υπουργείου λόγω της ανακαίνισης 

του ιδιόκτητου οικήματος του Υπουργείου, δεν προχώρησε η διαδικασία. 

4.16 Πυρκαγιά στο Κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου στη Νέα 
Υόρκη 

Στις 10.4.2018, ξέσπασε πυρκαγιά στο ιδιόκτητο κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου 

στη Νέα Υόρκη, στο οποίο συστεγάζονταν η Μόνιμη Αντιπροσωπία, το Γενικό Προξενείο, το 

Εμπορικό Κέντρο, το Γραφείο Τύπου και το Γραφείο του Ναυτικού Ακόλουθου της Κύπρου και η 

οποία είχε σαν αποτέλεσμα την εκκένωση του κτηρίου.  
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Πριν την πυρκαγιά, το αρμόδιο Υπουργείο είχε διατάξει έρευνα για τις συνθήκες υγιεινής του, τα 

αποτελέσματα της οποίας ανέδειξαν ότι σε διάφορα σημεία του κτηρίου υπήρχαν καρκινογόνες 

ουσίες, όπως μόλυβδος και αμίαντος, ενώ εντοπίστηκε και μούχλα. 

Για σκοπούς ελέγχου της κατάστασης, όπως είχε διαμορφωθεί, σε σχέση με τον εντοπισμό της 

βέλτιστης επιλογής, με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση οικονομικών και άλλων πόρων, ζητήσαμε 

στις 30.4.2018, με σχετική επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Υπουργείου 

Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), όπως μας αποσταλούν, το συντομότερο δυνατόν, τα σχετικά  

στοιχεία/έγγραφα/αλληλογραφία/πορίσματα ερευνών/μελέτες κ.ά. Όπως αναφέραμε στην 

επιστολή μας, αναμέναμε την τήρηση όλων των νενομισμένων διαδικασιών, μέσα στο πλαίσιο 

της νομιμότητας, για την αξιολόγηση/εκτίμηση της αξίας του εν λόγω ιδιόκτητου ακινήτου, στη 

βάση της κατάστασης, της χωροθέτησης και των προοπτικών του, τη μελέτη των τυχόν άλλων 

επιλογών που υπήρχαν για την αξιοποίηση του ακινήτου, καθώς επίσης και για επιλογές που 

εξετάστηκαν μετά την πυρκαγιά. 

Στις 6.6.2018, ο  ΓΔ του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

εξασφάλιση όλων των στοιχείων/εγγράφων που είχαμε ζητήσει, το Υπουργείο απέστειλε στη 

Μόνιμη Αντιπροσωπία μήνυμα με σχετικό περιεχόμενο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, αφού λόγω 

της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτήριο, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό επικίνδυνων για την 

υγεία ουσιών σε οικοδομικά υλικά του κτηρίου, η Αποστολή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το 

κτήριο, με αποτέλεσμα το Αρχείο της Πρεσβείας να μην είναι εύκολα προσβάσιμο.   

Στις 12.6.2018, αποστείλαμε νέα επιστολή στον ΓΔ του Υπουργείου, αναφέροντας ότι μεγάλο 

μέρος της ζητηθείσας αλληλογραφίας θα έπρεπε λογικά να φυλάσσεται και στα κεντρικά γραφεία 

(διοίκηση) του Υπουργείου, ζητώντας όπως, μέχρι να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο Αρχείο της 

Πρεσβείας, μας σταλεί αντίγραφο όλων των στοιχείων/καταστάσεων που τηρούνται στο 

Υπουργείο. Περαιτέρω, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε για τις ενέργειες που έγιναν μετά την 

πυρκαγιά, για την προσωρινή μεταστέγαση της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Δημοκρατίας στη 

Νέα Υόρκη. 

Στις 29.11.2018, αποστείλαμε νέα επιστολή στον ΓΔ του Υπουργείου, αναφέροντας ότι 7 μήνες 

μετά την αποστολή της αρχικής μας επιστολής, ημερ. 30.4.2018, δεν είχαμε λάβει ακόμη την 

απάντηση του Υπουργείου για τις παρατηρήσεις/ερωτήματα που είχαμε θέσει, ούτε είχαν 

υποβληθεί τα ζητηθέντα στοιχεία/έγγραφα. Ως εκ τούτου, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, 

ζητήσαμε εκ νέου την άμεση αποστολή των εν λόγω στοιχείων/εγγράφων στην Υπηρεσία μας. 

Μετά από τέσσερις υπενθυμίσεις, στις 28.5.2019 ο Υπουργός Εξωτερικών μάς πληροφόρησε ότι 

ετοιμάστηκε απάντηση με όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε και τα οποία κατέστη δυνατό να 

εντοπιστούν, η οποία και θα αποσταλεί άμεσα στην Υπηρεσία μας. 

Στις 5.6.2019, 13 δηλαδή μήνες μετά την αποστολή της αρχικής μας επιστολής, ημερ. 30.4.2018, ο 

ΓΔ του ΥΠΕΞ, με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Τον Μάιο του 2014, τέσσερα δηλαδή χρόνια πριν την πρόκληση της πυρκαγιάς στο εν λόγω 

κτήριο, τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) 

πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στο κτήριο και υπέβαλε στις 5.9.2014, σχετική έκθεση για την 
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κατάσταση του, σύμφωνα με την οποία προέκυπτε η ανάγκη για εκτέλεση εργασιών συντήρησης/ 

ανακαίνισης του κτηρίου. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της τελικής 

παραλαβής του κτηρίου της Πρεσβευτικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον, καθώς και της 

αξιολόγησης της κατάστασης του κτηρίου της Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον και της Πρεσβευτικής 

κατοικίας στη Νέα Υόρκη. 

Στην εν λόγω έκθεση του τεχνικού κλιμακίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το κτήριο, εκτός της 

φυσιολογικής φθοράς που παρουσίαζε, λόγω της ηλικίας του, βρισκόταν σε καλή κατάσταση και 

αποτελούσε ένα πολύ καλό περιουσιακό στοιχείο για το κράτος, η αξία του οποίου θα αυξανόταν 

σημαντικά εάν γινόταν μια μελετημένη και στοχευμένη επιδιόρθωση/ανακαίνιση.  

Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στο γεγονός ότι το ιδιόκτητο αυτό εξαώροφο ανεξάρτητο κτήριο, 

πέραν του γεγονότος ότι βρισκόταν σε πολύ κεντρική περιοχή της Νέας Υόρκης, φαίνεται να 

κατείχε και τα καθ’ ύψος δικαιώματα αέρα της περιοχής. Γινόταν, ως εκ τούτου, εισήγηση για 

διερεύνηση του θέματος, με τη διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης για αξιολόγηση όλων των 

δεδομένων, όπως η χρήση της μεθόδου Σύμπραξης Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) για 

ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του κτηρίου, με μακροχρόνια συντήρηση του καθώς και απόκτηση 

πρόσθετων ορόφων για εκμετάλλευση. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να γίνει χωρίς πρόσθετη 

δαπάνη για το κράτος, έναντι παροχής κάποιων από τα δικαιώματα αέρα στον επενδυτή/ 

εργολάβο.  

Επίσης, επειδή είχε εκφραστεί η θέση για πώληση του κτηρίου και αγορά οροφοδιαμερίσματος 

σε κτήριο πιο κοντά στο κτήριο των Ηνωμένων Εθνών, είχαν στην έκθεση ζητηθεί από το ΥΠΕΞ 

στοιχεία από την Ελλαδική Αντιπροσωπεία που πρόσφατα είχε μετακομίσει σε παρόμοιο κτήριο, 

για να διαφανούν τα έξοδα όπως, κοινόχρηστα και άλλα συνεπαγόμενα έξοδα.  

Σε κάθε όμως περίπτωση και ανεξάρτητα της όποιας απόφασης του ΥΠΕΞ, αναφερόταν ότι το 

κτήριο θα έπρεπε άμεσα να συντηρηθεί με τα κυριότερα προβλήματα να είναι η επιδιόρθωση  

συγκεκριμένων ορόφων που δεν είχαν μέχρι τότε ανακαινιστεί, η αντικατάσταση του συστήματος 

κλιματισμού λόγω του ότι το υφιστάμενο λειτουργούσε με αέριο μη φιλικό προς το περιβάλλον,  

η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυροσβεστήρων που δεν υπήρχαν, η 

αντικατάσταση του τηλεφωνικού συστήματος και οι επιδιορθώσεις ρωγμών και διαρροών νερού 

που προκαλούσαν προβλήματα, σκουριά στα μηχανήματα και μούχλα, ενώ αναφορά γινόταν 

επίσης σε πολλά άχρηστα αντικείμενα και τακτοποίηση καλωδίων για λόγους ασφάλειας στο 

υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείτο κυρίως ως αποθηκευτικός χώρος.  

Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή του ΓΔ του ΥΠΕΞ, ημερ. 5.6.2019, η δαπάνη για τις εν 

λόγω εργασίες υπολογίστηκε στις €200.000 και η σύσταση ήταν οι πιο πάνω εργασίες να 

εκτελεσθούν άμεσα για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και αύξηση του κόστους εκτέλεσής 

τους. 

Αναφέρεται επίσης ότι τον Απρίλιο του 2015, το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με το ΥΜΕΕ συμπεριέλαβαν 

σε κατάλογο προτεραιοτήτων την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτηρίου, σύμφωνα με τις 

εισηγήσεις του τεχνικού κλιμακίου, χωρίς ωστόσο να προωθηθεί οποιαδήποτε εργασία λόγω, 

δέσμευσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ για άλλο έργο, για το οποίο, ωστόσο, δεν γίνεται 
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καμία αναφορά στην επιστολή. Η Υπηρεσία μας αναμένει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά 

με το συγκεκριμένο θέμα. 

Τον Μάρτιο του 2018, ένα δηλαδή μήνα πριν την πυρκαγιά, έγινε έρευνα από ειδικούς 

εμπειρογνώμονες, εκ μέρους της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου, όπου διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη αμιάντου και μούχλας σε μέρη της κατασκευής του κτηρίου και μολύβδου σε σημείο 

υδροδότησής του. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, αλλά και λόγω της 

πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στις 10.4.2018 στο υπόγειο του κτηρίου από τσιγάρο, όπως 

αναφέρεται στο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, η Μόνιμη 

Αντιπροσωπία στεγάστηκε προσωρινά σε ενοικιαζόμενο κτήριο μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 

αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. 

Το εν λόγω κτήριο επιλέγηκε μετά από έρευνα που διεξήχθη από την Αντιπροσωπία μέσω 4 

κτηματομεσιτικών γραφείων, αφού επιθεωρήθηκαν πέραν των 20 κτηρίων, με την τελική έγκριση 

για την επιλογή του κτηρίου να έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στις 30.5.2018, ενάμιση μήνα μετά την πυρκαγιά, υπογράφηκε η σύμβαση ενοικίασης κτηρίου για 

στέγαση της Μόνιμης Αντιπροσωπίας για την περίοδο από 15.6.2018 μέχρι 30.6.2019, με μηνιαίο 

ενοίκιο ύψους $40.000. Στις 23.4.2019, υπογράφηκε επέκταση της εν λόγω σύμβασης από 

1.7.2019 μέχρι 30.6.2020, με μηνιαίο ενοίκιο ύψους $42.000. Στη σχετική σύμβαση περιλήφθηκε 

όρος για δικαίωμα ανανέωσής της για μέγιστη περίοδο ενός χρόνου, δηλαδή από 1.7.2020 μέχρι 

30.6.2021. Το μηνιαίο ενοίκιο για τη συγκεκριμένη περίοδο καθορίστηκε, σύμφωνα με τη 

σύμβαση, σε $44.100. Στις 23.3.2020, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την ανανέωση της πιο 

πάνω σύμβασης ενοικίασης μέχρι τις 30.6.2021. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, παρατηρούμε ότι το συνολικό κόστος της ενοικίασης μέχρι τη 

λήξη της σύμβασης στις 30.6.2021, θα ανέλθει σε $1.523.200. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η 

πιθανότητα επανεγκατάστασης της Αντιπροσωπίας στο ιδιόκτητο κτήριο, μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της σύμβασης (30.6.2021) είναι, όπως αναφέρεται και στην Πρόταση του Υπουργείου 

Εξωτερικών που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο  στη συνεδρία του, ημερ. 17.6.2019, 

πολύ περιορισμένη έως και αδύνατη, λόγω της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών 

αποκατάστασης/συντήρησης του κτηρίου και απομάκρυνσης των βλαβερών υλικών. Ως εκ 

τούτου, αναμένεται να καταβληθεί επιπρόσθετο ποσό για ενοίκια είτε για το ίδιο ενοικιαζόμενο 

κτήριο είτε για άλλο κτήριο. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, εάν το ΥΠΕΞ είχε αξιοποιήσει έγκαιρα τα πορίσματα της  τεχνικής 

έκθεσης που έγινε από το  ΥΜΕΕ το 2014, τότε δεν θα  είχαν συμβεί τα πιο πάνω γεγονότα, που 

είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή αχρείαστων δαπανών (ενοίκια, αυξημένα έξοδα για εργασίες 

αποκατάστασης/συντήρησης, έξοδα μετακινήσεων κ.α.) και ζητεί επεξηγήσεις και απόδοση 

ευθυνών για τη μεγάλη αυτή κωλυσιεργία του Υπουργείου.  

Στις 6.11.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση 

Επιτροπής αποτελούμενης από τους ΓΔ του ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΜΕΕ, με 

όρους εντολής τη λήψη απόφασης για τη ορθότερη αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτηρίου, 

συμπεριλαμβανομένης της πώλησής του και της αγοράς νέου οικήματος. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

 
 

50 
 

Το Μάρτιο του 2020, μετά από εξουσιοδότηση της πιο πάνω Επιτροπής, διμελής αποστολή από 

Λειτουργούς του ΥΠΕΞ και του Υπουργείου Οικονομικών (Αρχιτέκτονας και Λειτουργός 

Προγραμματισμού αντίστοιχα) προέβησαν, μεταξύ 9 και 13 Μαρτίου του 2020, σε επιτόπια 

επιθεώρηση του κτηρίου και στη συνέχεια ετοίμασαν τεχνοοικονομική έκθεση αναφορικά με τις 

επιλογές και δυνατότητες αξιοποίησής του.  

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, κατά την επιθεώρηση διερευνήθηκαν δύο εναλλακτικές επιλογές: 

α. Της πώλησης του κτηρίου και αγοράς νέων κτηριακών εγκαταστάσεων. 

β. Της αποκατάστασης/συντήρησης του κτηρίου και της επανεγκατάστασης σε αυτό του 

προσωπικού της Αντιπροσωπίας. 

Στην έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

 Το κτήριο κρίνεται ότι με την κατάλληλη ανακαίνιση μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό χώρο. 

 Η αγορά άλλου κτηρίου για στέγαση της Αντιπροσωπίας είναι πιο δαπανηρή επιλογή, σε σχέση 
με την αποκατάσταση/συντήρηση του υφιστάμενου κτηρίου, για επανεγκατάσταση του 
προσωπικού της Αντιπροσωπίας. 

 Το υφιστάμενο κτήριο υπερτερεί, όσον αφορά στην αυτονομία εγκατάστασης που παρέχει. 

 Δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστεί, με σχετική ακρίβεια, το κόστος αποκατάστασης/ 
συντήρησης του κτηρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισαν οι δύο εν λόγω 
Λειτουργοί (τιμές παρόμοιων εργασιών σε κτήρια στη Νέα Υόρκη, γενικές τιμές ανακαίνισης 
κ.α.) εκτιμάται ότι η δαπάνη αποκατάστασης/συντήρησης του κτηρίου δεν θα υπερβεί τα 
$7.000.000.  

 Η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης/συντήρησης του κτηρίου θα αρχίσει με 
την προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεσης σε Εργολάβο της απομάκρυνσης των βλαβερών 
υλικών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεσης σε μελετητικό 
γραφείο της σχετικής μελέτης και επίβλεψης των εργασιών αποκατάστασης/συντήρησης του 
κτηρίου και τέλος θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για ανάθεση σε Εργολάβο της εκτέλεσης των 
εν λόγω εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι το ΥΠΕΞ δεν έχει θέσει σαφή χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση της 

πιο πάνω διαδικασίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών, με σκοπό τη μετεγκατάσταση του 

προσωπικού της Μόνιμης  Αντιπροσωπίας στο κτήριο. Αναμένουμε να πληροφορηθούμε ποια 

είναι η συμβολή του ΥΜΕΕ στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση των εν λόγω 

εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 

ημερ. 17.6.2020, καθώς και με ποια κριτήρια επιλέγηκαν οι λειτουργοί που μετέβησαν στην Νέα 

Υόρκη, τι ειδικότητες είχαν που να μπορούσαν να εκτιμήσουν την κατάσταση της οικοδομής και 

γιατί η συγκεκριμένη καταρχήν διερεύνηση δεν έγινε από το επιτόπιο προσωπικό της Μόνιμης 

Αντιπροσωπίας. 

Με βάση τα πορίσματα της τεχνοοικονομικής έκθεσης, η Επιτροπή των τριών ΓΔ, σε συνεδρία της 

που έγινε στις 3.5.2020 αποφάσισε τα ακόλουθα: 
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 Να καταβληθεί προσπάθεια για επανεγκατάσταση της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στο εν λόγω 
κτήριο το συντομότερο δυνατό και εάν είναι δυνατό πριν τη λήξη της σύμβασης ενοικίασης 
στις 30.6.2021, παρά το γεγονός ότι το χρονικό περιθώριο θεωρείται αρκετά πιεστικό. 

 Να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργασίες, η δαπάνη των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 
€4εκ., με πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, 
δεδομένης και της ύπαρξης στο κτήριο βλαβερών για την υγεία υλικών. 

 Ο σχεδιασμός/προγραμματισμός της ανακαίνισης να εγκριθεί από το ΥΜΕΕ. 

 Να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τις πιο πάνω εισηγήσεις της Επιτροπής, με την 
υποβολή σχετικής Πρότασης. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του που έγινε στις 17.6.2020, αποφάσισε να εγκρίνει 

Πρόταση του ΥΠΕΞ, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΜΕΕ, για τα 

ακόλουθα: 

 Να εγκρίνει την επανεγκατάσταση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στη Νέα Υόρκη 
στο εν λόγω ιδιόκτητο κτήριο. 

 Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις αναγκαίες πιστώσεις μέγιστου 
ποσού €4εκ. για τη διενέργεια των απαραίτητων εργασιών. 

 Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προβεί άμεσα στις 
δέουσες ενέργειες για ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ΥΠΕΞ ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, μετά τη λήψη της πιο πάνω 

Απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17.6.2020, το Υπουργείο προέβηκε στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

 Έχει αναθέσει σε αρχιτεκτονικό γραφείο τη σχεδιαστική αποτύπωση (survey study) και 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου, όπως απαιτείται από το NYC 
Department of Buildings. Η εν λόγω ανάθεση έγινε με διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, 
με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016. Ζητήθηκαν προσφορές 
από 3 αρχιτεκτονικά γραφεία. Υποβλήθηκαν 2 προσφορές και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε 
στον χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι ποσού $12.500. 

 Έχει αναθέσει σε σύμβουλο τη διερεύνηση των δικαιωμάτων αέρα (air rights) και της 
δυνατότητας πώλησής τους και αναμένεται η ετοιμασία και υποβολή σχετικής έκθεσης. Η εν 
λόγω ανάθεση έγινε απευθείας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 90(1)(α) του Νόμου Ν. 
73(Ι)/2016, έναντι ποσού $5.700. 

 Προκήρυξε διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 90(1)(γ) 
του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016, για ανάθεση σε σύμβουλο της επίβλεψης των εργασιών 
απομάκρυνσης των επικίνδυνων για την υγεία ουσιών, ενόψει της προετοιμασίας του έργου 
ανακαίνισης του κτηρίου. Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 16.9.2020. 
Η εκτίμηση δαπάνης του εν λόγω διαγωνισμού καθορίστηκε σε $100.000. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης σε εξειδικευμένη εταιρεία των πιο πάνω 
εργασιών, έναντι εκτιμώμενης δαπάνης κατασκευαστικού κόστους, όπως αναφέρεται στα πιο 
πάνω έγγραφα, ύψους $220.000 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ποσό που καθορίστηκε ως 
εκτίμηση δαπάνης για την επίβλεψη των εργασιών ($100.000) είναι εξωπραγματικό, αφού 
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αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 45% του προβλεπόμενου κατασκευαστικού κόστους 
($220.000). 

Όπως εξελίχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, έχουν προκληθεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στον 

κρατικό Προϋπολογισμό. Από τον Μάιο του 2014, υπήρχε η έκθεση  του τεχνικού κλιμακίου, 

σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου, σύμφωνα με την οποία, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, 

το κτήριο βρισκόταν τότε σε καλή κατάσταση και χρειαζόταν συντήρηση με στοχευμένες εργασίες 

αποκατάστασης/ανακαίνισης, η δαπάνη των οποίων είχε υπολογιστεί, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, στις 

€200.000. Αντί της άμεσης προώθησης των εν λόγω εργασιών, το ΥΠΕΞ, λόγω δέσμευσης του 

Προϋπολογισμού του για άλλο έργο, για το οποίο δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία, καθυστέρησε 

τέσσερα χρόνια να υλοποιήσει το υπό αναφορά έργο, με αποτέλεσμα το κράτος να δαπανήσει, 

αχρείαστα μεγάλο ποσό για μεταστέγαση, ενοικίαση άλλου κτηρίου ($1.523.200 μέχρι τις 

30.6.2021,) ενώ έχει προϋπολογιστεί επιπλέον δαπάνη μέγιστου ποσού €4,0 εκ. (έναντι €7,0 εκ 

που εκτίμησαν οι δύο λειτουργοί) για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης/ανακαίνισης 

του κτηρίου μετά την πυρκαγιά. 

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι το ΥΠΕΞ έχει κωλυσιεργήσει με ατεκμηρίωτο και απαράδεκτο 

τρόπο την προώθηση των συγκεκριμένων αυτών θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα προώθησε, όπως 

ανέφερε, άλλα θέματα.  

Σύσταση: Το ΥΠΕΞ να δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς, για να είναι σε θέση να 

παρακολουθεί και να ενεργεί έγκαιρα στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στα 

ιδιόκτητα κτήρια των Διπλωματικών Αποστολών του Κράτους στο εξωτερικό, όπως είναι η 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης/ανακαίνισής τους ή/και για έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης, η 

διοίκηση του ΥΠΕΞ να δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς, ώστε να παρακολουθεί και ελέγχει 

τις ενέργειες και τις δαπάνες των διπλωματικών αποστολών τόσο γενικότερα όσο και 

ιδιαίτερα, σε ότι αφορά στα ιδιόκτητα κτήρια που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία στο 

εξωτερικό, λόγω της μη ύπαρξης τέτοιας εμπειρογνωμοσύνης στις Αποστολές.    

Το ΥΠΕΞ να επεξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε η περαιτέρω διερεύνηση 

και υλοποίηση των πιο πάνω συστάσεων του τεχνικού κλιμακίου του ΥΜΕΕ.  

Τέλος, η Υπηρεσία μας αναμένει ότι το θέμα της πρόκλησης της πυρκαγιάς από κάπνισμα εντός 

του υπογείου, όπως φαίνεται, του κτηρίου, θα ερευνηθεί σε βάθος, με σκοπό να εντοπιστούν 

τυχόν ευθύνες για το συμβάν και παράλληλα να μας πληροφορήσετε για τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. 

Στις 22.1.2021, ο ΓΔ του ΥΠΕΞ, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πιο πάνω έκθεσης της Υπηρεσίας 
μας, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 Τα δικαιώματα αέρα του κτηρίου, σύμφωνα με μελέτη που εξασφάλισε πρόσφατα το ΥΠΕΞ, 
και τα οποία αφορούν στον υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με την προσθήκη ορόφων στο υφιστάμενο κτήριο υπό κάποιες 
προϋποθέσεις, όπως η κατασκευή και δεύτερου ανεξάρτητου κλιμακοστασίου, καθώς και η 
ενίσχυση του υφιστάμενου κτηρίου ή η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου και η 
ανέγερση νέου κτηρίου ή η πώληση του κτηρίου σε δύο συγκεκριμένα γειτονικά τεμάχια. 
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 Με βάση τα δεδομένα της μελέτης, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εξέφρασε τη 
θέση ότι, δεν είναι πρακτικά εφικτή στο παρόν στάδιο η πώληση του υπολειπόμενου 
συντελεστή δόμησης, αφού δεν μπορεί να πωληθεί στην ελεύθερη αγορά και ενδεχομένως 
να τον χρειαστεί στο μέλλον η Κυπριακή Δημοκρατία για κάλυψη δικών της στεγαστικών 
αναγκών. Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα αέρα δεν κρίνονται προς το παρόν αξιοποιήσιμα. 

 Η πιθανότητα αγοράς διερευνήθηκε από την Επιτροπή των τριών ΓΔ, του ΥΜΕΕ, του 
Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΕΞ, η οποία ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
όρους εντολής τη λήψη απόφασης για ορθότερη αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου, 
συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης και αγοράς νέου οικήματος και δεν κρίθηκε 
συμφέρουσα στο παρόν στάδιο. Ακολούθησε επίσης σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

 Τον Ιανουάριο του 2015, μετά από συμφωνία μεταξύ του ΥΠΕΞ και του ΥΜΕΕ, το ΥΜΕΕ 
ανέλαβε, λόγω τεχνογνωσίας, την ευθύνη καταγραφής αποτύπωσης και επιδιόρθωσης των 
ιδιόκτητων οικημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και σταδιακής ένταξής τους σε 
προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης.  

 Ωστόσο, μέχρι την πυρκαγιά δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο 
κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας, λόγω δέσμευσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ για 
άλλο έργο που αφορούσε σε εργασίες συντήρησης της Πρεσβείας και της Πρεσβευτικής 
κατοικίας στο Λονδίνο. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είχε ως 
αποτέλεσμα, το σχετικό Κονδύλι του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ να παραμείνει δεσμευμένο 
και αδιάθετο για 4 χρόνια (2015-2018), καθυστερώντας τη διεξαγωγή των υπόλοιπων έργων 
συντήρησης στα ιδιόκτητα κτήρια της Δημοκρατίας. Όσον αφορά στους λόγους της 
καθυστέρησης, αυτή προκλήθηκε λόγω ακύρωσης του αρχικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου, αφού οι τιμές των προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν πολύ ψηλότερες 
από την εκτίμηση δαπάνης και στη συνέχεια, λόγω αδυναμίας του Αναδόχου του έργου, στον 
οποίο τελικά κατακυρώθηκε ο νέος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε, να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του έργου, με αποτέλεσμα τον τερματισμό από το ΥΠΕΞ της σύμβασης, τον 
Ιανουάριο του 2018. Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είχε προσκληθεί να λάβει μέρος 
στον νέο διαγωνισμό, μετά από εισήγηση του ΥΜΕΕ. 

 Οι έλεγχοι που διεξάγονται για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης τελούν υπό την ευθύνη της 
Διευθύντριας Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία υπηρετούσε τότε ως 
Εκτελεστικός Μηχανικός στο Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) και ήταν η Συντονίστρια των 
έργων συντήρησης των ιδιόκτητων κτηρίων της Δημοκρατίας. 

 Οι λειτουργοί που μετέβηκαν στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2020 (Λειτουργός 
Προγραμματισμού και Αρχιτέκτονας), για επιτόπια επιθεώρηση του κτηρίου και εξέταση των 
επιλογών και δυνατοτήτων αξιοποίησής του, επιλέγηκαν από την Επιτροπή των τριών πιο 
πάνω ΓΔ. Η Λειτουργός Προγραμματισμού είναι τοποθετημένη στο Γραφείο του Γενικού 
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ η Αρχιτέκτονας στο ΥΜΕΕ και είναι 
αποσπασμένη στο ΥΠΕΞ. 

 Την οικονομική πτυχή του θέματος μελέτησε η Λειτουργός Προγραμματισμού. Το θέμα της 
επάρκειας και της διαρρύθμισης των χώρων του κτηρίου της Αντιπροσωπίας καθώς και τα 
επόμενα βήματα, αξιολογήθηκαν από την Αρχιτέκτονα. Τα συγκεκριμένα θέματα, που 
εξετάστηκαν από τους πιο πάνω λειτουργούς, δεν θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από το 
επιτόπιο προσωπικό της Αντιπροσωπίας. 
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 Η ανάθεση σε σύμβουλο μελετητή της ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού, για να αναληφθεί 
από εξειδικευμένη εταιρία η αποκατάσταση του κτηρίου από αμίαντο, μόλυβδο και μούχλα, 
καθώς και η επίβλεψη των εργασιών, έγινε με στόχο τη δια Νόμου τελική λήψη δειγμάτων 
και εξέτασή τους, για επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν πλέον βλαβερές ουσίες στο κτήριο. Η 
συγκεκριμένη εργαστηριακή διαδικασία, η οποία έχει το μεγαλύτερο κόστος, αποφασίστηκε 
να περιληφθεί στο συμβόλαιο του συμβούλου, έτσι ώστε αυτός να έχει την πλήρη ευθύνη 
της αποκατάστασης του κτηρίου. Ο διαγωνισμός ανατέθηκε στον χαμηλότερο κατ’ 
αξιολόγηση οικονομικό φορέα για το ποσό των $60,000. Το κόστος των εργασιών 
αποκατάστασης του κτηρίου δεν είναι ακόμα γνωστό. 

 Η μεταστέγαση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της πυρκαγιάς και της ύπαρξης επιβλαβών 
υλικών στο κτήριο. Η ανάγκη για στέγαση της Αντιπροσωπίας σε ενοικιαζόμενο χώρο δεν είχε 
να κάνει με τη μη εφαρμογή των συστάσεων του κλιμακίου του 2014, η έκθεση του οποίου 
περιλάμβανε συστάσεις για μικρής κλίμακας ανακαινίσεις/αναδιαρρυθμίσεις και δεν 
λάμβανε υπόψη την πιθανότητα ύπαρξης επιβλαβών για την υγεία υλικών στο κτήριο. 

 Στην έκθεση του 2014 δεν γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις της Αντιπροσωπίας για 
εναρμόνιση με την τοπική νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της ανίχνευσης αμιάντου, 
μούχλας και μολύβδου πριν από οποιασδήποτε φύσεως ανακαίνιση, ούτε στο γεγονός ότι, 
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, θα πρέπει ακόμα και για εσωτερικές ανακαινίσεις της 
κλίμακας που εισηγείται η έκθεση, να εξασφαλιστεί άδεια από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η 
υποχρέωση που προκύπτει για πρόσληψη τοπικού σύμβουλου, με σκοπό την υποβολή 
μελέτης και την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές, έστω και για μικρής έκτασης 
ανακαίνιση, ανεβάζει σημαντικά το κόστος. 

 Το ΥΠΕΞ, δεν είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση έργων, αλλά το ΥΜΕΕ. 
Ωστόσο, το ΥΠΕΞ καταβάλλει διαχρονικά προσπάθειες για ενίσχυση της συνεργασίας με το 
ΥΜΕΕ και υποβάλλει προτάσεις για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, με στόχο τον 
προγραμματισμό των έργων το συντομότερο. 

 Έχουν πραγματοποιηθεί, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ, αριθμός συναντήσεων με το ΥΜΕΕ σε 
όλα τα επίπεδα, με θέμα τα προβλήματα συντήρησης των ιδιόκτητων οικημάτων. Κατά την 
τελευταία σχετική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, το ΥΜΕΕ 
συμφώνησε με την αναγκαιότητα διεξαγωγής των έργων, ωστόσο αναφέρθηκε και στον 
μεγάλο όγκο εργασίας τον οποίο καλείται να φέρει εις πέρας και στην ειλημμένη απόφαση 
να υποβάλει όλα τα υποψήφια προς υλοποίηση έργα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αναλάβει την αξιολόγησή τους και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων. 

 Το ΥΠΕΞ, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας, καταβάλλει φιλότιμες 
προσπάθειες για προώθηση των διαδικασιών, ωστόσο δεν έχει ούτε την επαρκή στελέχωση, 
ούτε την τεχνογνωσία για όλο το φάσμα των απαιτήσεων, ούτε και την αποκλειστική 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση των έργων. 

 Το ΥΠΕΞ, συμφωνεί με την πιο πάνω σύσταση και έχει ήδη υποβάλει στο Υπουργείο 
Οικονομικών πολυσέλιδη έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αφορούν στη συντήρηση των ιδιόκτητων κτηρίων στο εξωτερικό, τη 
διαδικασία, δυσκολίες και καθυστερήσεις που παρουσιάζονται και εισηγήσεις με στόχο την 
επίλυση των προβλημάτων, με τη σύσταση μηχανισμού εντός του Υπουργείου. 
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, για συζήτηση των 
εισηγήσεων του ΥΠΕΞ. 

 Το ΥΜΕΕ δεν συμφωνεί με τη σύσταση μηχανισμού εντός του ΥΠΕΞ και επιθυμεί να 
διατηρήσει την αρμοδιότητα και τους μηχανισμούς για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης/ανακαίνισης των ιδιόκτητων κτηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
εξωτερικό, με την αιτιολογία ότι με τον τρόπο αυτό «επιτυγχάνεται ορθή καθοδήγηση και 
επίβλεψη του προσωπικού και μπορεί να γίνει συντονισμός και διαχείριση των έργων». 

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε τα σχόλια/απαντήσεις του ΥΠΕΞ επί του περιεχομένου της 

έκθεσής μας και έλαβε επιπρόσθετα στοιχεία από τους φακέλους του ΥΜΕΕ/ΤΔΕ, εξακολουθεί να 

διατηρεί τις θέσεις της, όπως αυτές καταγράφονται πιο πάνω, ενώ παρατηρεί περαιτέρω και τα 

ακόλουθα θέματα:  

Στην περίπτωση που το ΥΠΕΞ είχε έγκαιρα αξιοποιήσει τα πορίσματα της έκθεσης που 

ετοιμάστηκε από το ΥΜΕΕ το 2014, για το κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στη Νέα Υόρκη, 

διερευνώντας τα θέματα που είχαν καταγραφεί στην εν λόγω έκθεση, σε σχέση με την ανάγκη για 

εκτέλεση στοχευμένων εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του κτηρίου, καθώς και 

αξιολογώντας το θέμα των δικαιωμάτων αέρα του κτηρίου, τότε πιθανόν να μην είχαν προκύψει 

τα συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα, πέραν της ανάγκης για ενοικίαση 

κτηρίου για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αντιπροσωπίας λόγω της πυρκαγιάς, την 

καταβολή αχρείαστων δαπανών (ενοίκια, αυξημένα έξοδα για εργασίες αποκατάστασης/ 

συντήρησης, έξοδα μετακινήσεων κ.α.) και την αναστάτωση/παρεμπόδιση, χωρίς λόγο, της 

απρόσκοπτης λειτουργίας της Μόνιμης Αντιπροσωπίας.  

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας, σε συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ στις 16.1.2015, στην παρουσία των ΓΔ του ΥΠΕΞ και του ΥΜΕΕ και 

άλλων αρμόδιων Λειτουργών, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία που έπρεπε να 

ακολουθείτο για τον προγραμματισμό της συντήρησης των ιδιόκτητων κτηρίων της Δημοκρατίας 

στο εξωτερικό (πρεσβείες/πρεσβευτικές κατοικίες), καθώς και η αναγκαία πρακτική για 

υλοποίηση του στόχου αυτού. Κατά την εν λόγω συνεδρία, συμφωνήθηκε όπως οριστεί σε όλες 

τις Διπλωματικές Αποστολές Λειτουργός, ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο της Αποστολής με 

την Ομάδα Παρακολούθησης του ΥΜΕΕ. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε όπως, αφού ετοιμαστεί και 

ολοκληρωθεί από το ΥΜΕΕ σχετική Έκθεση Προτεραιοτήτων για τη συντήρηση των ιδιόκτητων 

κτηρίων, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση του κάθε κτηρίου, το ΥΠΕΞ, λαμβάνοντας 

υπόψη την εν λόγω Έκθεση, καθώς και τις διαθέσιμες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου, θα εγκρίνει την προώθηση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων. Αποφασίστηκε 

επίσης όπως, πέραν του πιο πάνω Λειτουργού, οριστεί άλλος συγκεκριμένος Λειτουργός του 

ΥΠΕΞ, ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συντήρησης των ιδιόκτητων κτηρίων και θα 

είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του ΥΠΕΞ και του ΥΜΕΕ.  

Στις 6.4.2015, σε συνέχεια της πιο πάνω συνεδρίας, ο ΓΔ του ΥΠΕΞ, με επιστολή του προς το ΓΔ 

του ΥΜΕΕ κατέγραψε, μεταξύ άλλων, το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, 

καθώς και τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθείται για τον προγραμματισμό της συντήρησης 

των ιδιόκτητων κτηρίων. Κατέγραψε, επίσης, κατάλογο έργων συντήρησης ιδιόκτητων κτηρίων 
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της Δημοκρατίας που θα ολοκληρώνονταν εντός του 2015, με σειρά προτεραιότητας και τα οποία 

είχαν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου του για το έτος 2015, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εισηγήσεις του ΥΜΕΕ/ΤΔΕ.  

Όσον αφορά στο κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στη Νέα Υόρκη το ΥΜΕΕ/ΤΔΕ, είχε εισηγηθεί 

με επιστολή του προς το ΓΔ του ΥΠΕΞ, ημερ. 4.3.2015, την άμεση εκτέλεση στοχευμένων 

επιδιορθώσεων σχετικά με το σύστημα κλιματισμού του κτηρίου, την επίλυση των προβλημάτων 

υγρασίας, καθώς και την εκτέλεση άλλων εργασιών, για τις οποίες γινόταν αναφορά στα 

πορίσματα της  έκθεσης που ετοιμάστηκε από το ΥΜΕΕ το 2014. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι για το 

συγκεκριμένο κτήριο δεν λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις του ΥΜΕΕ/ΤΔΕ, αναμένοντας την 

εκπόνηση μελετών και λήψη αποφάσεων για αξιοποίηση του κτηρίου, σε αντίθεση με την 

αναφορά του ΓΔ του ΥΠΕΞ στην πιο πάνω επιστολή του, ημερ. 5.6.2019, ότι τον Απρίλιο του 2015 

το ΥΠΕΞ, σε συνεργασία με το ΥΜΕΕ, συμπεριέλαβε στον κατάλογο προτεραιοτήτων την εκτέλεση 

εργασιών για συντήρηση του κτηρίου. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, με βάση το Πλαίσιο Συνεργασίας, μεταξύ του ΥΠΕΞ και του 

YMEE, το ΥΠΕΞ είχε την ευθύνη για τη λήψη της τελικής απόφασης ως προς το ποια ιδιόκτητα 

κτήρια της Δημοκρατίας στο εξωτερικό θα επισκέπτονται τεχνικά κλιμάκια για καταγραφή/ 

αξιολόγηση της κατάστασης τους, αφού λάμβανε υπόψη την προκαταρκτική εκτίμηση και τις 

σχετικές εισηγήσεις των λειτουργών του ΥΜΕΕ/ΤΔΕ/ΤΗΜΥ αναφορικά με τις προτεινόμενες 

εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης των ιδιόκτητων κτηρίων. Το ΥΠΕΞ  αποφάσιζε επίσης και για 

τη σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, περιλαμβάνοντας στον σχετικό 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου τα απαραίτητα Κονδύλια.  

Έχουμε την άποψη, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, ότι το ΥΠΕΞ, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στην Νέα Υόρκη, δεν είχε προχωρήσει, ως όφειλε, στον 

έγκαιρο καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων και σχεδιασμών για την εκτέλεση των 

στοχευμένων και απαραίτητων εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης στο κτήριο. Ως αποτέλεσμα, 

η αναμενόμενη δαπάνη για την ενοικίαση κτηρίου, για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της 

Αντιπροσωπείας, λόγω της πυρκαγιάς, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης σύμβασης 

ενοικίασης (30.6.2021), θα ανέλθει σε $1.523.200. Το εν λόγω ποσό αναμένεται να αυξηθεί, 

αφού η ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης/συντήρησης του κτηρίου και 

απομάκρυνσης των επιβλαβών υλικών μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, είναι ουσιαστικά 

ανέφικτη.  

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι το ιδιόκτητο αυτό εξαώροφο ανεξάρτητο κτήριο αποτελεί, 

όπως καταγράφεται και στην έκθεση του ΥΜΕΕ, ένα πολύ καλό περιουσιακό στοιχείο για το 

κράτος, η αξία του οποίου θα αυξανόταν σημαντικά εάν γινόταν έγκαιρα και στον κατάλληλο 

χρόνο, μια μελετημένη και στοχευμένη επιδιόρθωση/ανακαίνιση του κτηρίου, η οποία προφανώς 

θα κόστιζε λιγότερο. 

Πέραν του γεγονότος ότι το κτήριο βρίσκεται σε πολύ κεντρική περιοχή της Νέας Υόρκης, 

φαίνεται να κατέχει και τα καθ’ ύψος δικαιώματα αέρα της περιοχής. Το συγκεκριμένο θέμα θα 

έπρεπε να τύχει ενδελεχούς διερεύνησης και τεχνοοικονομικής μελέτης και αξιολόγησης όλων 
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των δεδομένων, περιλαμβανομένης της πιθανότητας χρήσης της μεθόδου Σύμπραξης Δημοσίου 

με τον Ιδιωτικό Τομέα, για παράλληλη ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του  κτηρίου,  μακροχρόνια 

συντήρησή του και προσθήκη πρόσθετων ορόφων για εκμετάλλευση. Η εν λόγω διαδικασία θα 

ήταν δυνατό να γίνει χωρίς να επωμιστεί το κράτος πρόσθετη δαπάνη, έναντι παροχής κάποιων 

από τα δικαιώματα αέρα στον επιλεγέντα επενδυτή/εργολάβο.  

Ενώ υπήρχε η πρόθεση για συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΞ και του ΥΜΕΕ, αναφορικά με την 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης των ιδιόκτητων κτηρίων της Δημοκρατίας στο 

εξωτερικό, με βάση τις πρόνοιες που συμφωνήθηκαν στο πιο πάνω Πλαίσιο Συνεργασίας, ωστόσο 

από τη μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας διαπιστώσαμε ότι είχαν προκύψει κατά διαστήματα 

διάφορα προβλήματα, που αφορούσαν κυρίως στον συντονισμό μεταξύ των δύο Υπουργείων, με 

κύριο λόγο την εμπλοκή σε ορισμένες περιπτώσεις των Λειτουργών των Διπλωματικών 

Αποστολών στις ακολουθούμενες διαδικασίες. Τα εν λόγω προβλήματα εμπόδιζαν και 

καθυστερούσαν την προώθηση των σχετικών εργασιών, καθώς και την έγκαιρη υλοποίησή τους. 

Για επίλυση του θέματος, εκπρόσωποι των δύο Υπουργείων, σε νέα συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ, αποφάσισαν στις 28.9.2016 να αναθεωρήσουν το υπό αναφορά 

Πλαίσιο Συνεργασίας. Το νέο πλαίσιο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, όπως το ΥΜΕΕ αναλάβει την 

πλήρη διαχείριση της προώθησης και υλοποίησης όλων των έργων συντήρησης/επιδιόρθωσης 

των ιδιόκτητων κτηρίων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ενώ το ΥΠΕΞ θα εμπλέκεται μόνο στη 

διαδικασία του προγραμματισμού των έργων σε συνεργασία με το ΥΜΕΕ. 

Όπως ήδη αναφέραμε και  πιο πάνω, στις 22.1.2021, ο ΓΔ του ΥΠΕΞ, σχολιάζοντας το περιεχόμενο 

της έκθεσης της Υπηρεσίας μας, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η καθυστέρηση στην 

προώθηση των εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπίας 

οφειλόταν στη δέσμευση του σχετικού Κονδυλίου για εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο κτήριο 

της Πρεσβείας και της Πρεσβευτικής κατοικίας στο Λονδίνο.  

Ωστόσο, από τη μελέτη της αλληλογραφίας, προκύπτει ότι δεν είχαν γίνει οποιεσδήποτε εργασίες 

στη Πρεσβευτική κατοικία, ενώ έγιναν περιορισμένες εργασίες στο κτήριο της Πρεσβείας. Αρχικά, 

ο κοινός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε και για τα δύο πιο πάνω κτήρια, με συνοπτικές 

διαδικασίες, ακυρώθηκε λόγω του ύψους των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν. Στη 

συνέχεια, προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός μόνο για το κτήριο της Πρεσβείας και η σχετική 

σύμβαση υπογράφτηκε στις 20.10.2016. Ωστόσο, λόγω αδυναμίας του Αναδόχου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, η εν λόγω σύμβαση τερματίστηκε τον 

Ιανουάριο του 2018. 

Σε ότι αφορά στην πληροφόρηση που είχαμε στις 22.1.2021, από τον ΓΔ του ΥΠΕΞ ,ότι ο Ανάδοχος 

των πιο πάνω εργασιών υποδείχθηκε από το ΥΜΕΕ, η συγκεκριμένη πληροφόρηση δεν είναι 

ορθή, αφού το όνομα του εν λόγω Αναδόχου περιλαμβανόταν στον κατάλογο Εργολάβων που 

αποστάλθηκε από την Πρεσβεία του Λονδίνου στο ΥΜΕΕ στις 11.3.2016, μαζί με τα ονόματα 

άλλων Εργολάβων για σκοπούς προσφοροδότησης του έργου. 

Όσον αφορά στο σχόλιο του ΓΔ του ΥΠΕΞ, ότι την ευθύνη του ελέγχου για τη σύνταξη της εν λόγω 

έκθεσης έχει η Διευθύντρια Τεχνικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι 
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δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της περίληψης του συγκεκριμένου σχόλιου και το 

απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Η Υπηρεσία μας πάντοτε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ ο έλεγχος μας πάντοτε γίνεται με την 

εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων και οδηγιών για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας και της 

διαφάνειας. 

Καταλήγοντας, και ανεξάρτητα των πιο πάνω παρατηρήσεών μας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι 

σε κάθε περίπτωση, όποια και εάν είναι η τελική απόφαση που θα λάβει το ΥΠΕΞ για την 

αξιοποίηση του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στην Νέα Υόρκη, το εν λόγω θέμα θα πρέπει 

να τύχει χειρισμού από το Υπουργείο, το συντομότερο δυνατόν, με τη διεξαγωγή κατάλληλης 

τεχνοοικονομικής μελέτης όλων των πιθανών επιλογών, ώστε αφενός μεν να επιλυθούν τα 

σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζονται στο κτήριο, ενώ ταυτόχρονα 

να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας την πιο 

οικονομική και βέλτιστη επιλογή. 

4.17 Συντήρηση Ιδιόκτητων Κτηρίων Διπλωματικών Αποστολών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό. Παλαιό Κτήριο της Πρεσβείας 
της Κύπρου στο Κολωνάκι, στην Οδό Ηροδότου 16 στην Αθήνα 

Τον Δεκέμβριο του 2009, όλες οι κρατικές υπηρεσίες που έδρευαν στην Αθήνα, πλην του 

Ναυτιλιακού Γραφείου, μετακόμισαν από το ιδιόκτητο κτήριο της οδού Ηροδότου σε νέο επίσης 

ιδιόκτητο οίκημα που είχε ανεγερθεί στην οδό Ξενοφώντος. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη 

συνεδρία του στις 5.11.2009, αποφάσισε όπως στο παλαιό κτήριο της Πρεσβείας στεγαστεί το Σπίτι 

της Κύπρου, που στη συνέχεια, κατόπιν νέας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 

29.6.2011, συστεγάστηκε, τον Δεκέμβριο του 2011, στο νέο οίκημα. Διαχρονικά μελετήθηκε το 

ενδεχόμενο εκμίσθωσης του παλαιού κτηρίου, καθώς και ανακαίνισής του, ωστόσο αυτό 

εξακολουθεί να παραμένει αχρησιμοποίητο/ανεκμετάλλευτο.  

Με σχετική επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) στις 

18.12.2017, ζητήσαμε πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν ή προγραμματίζονταν να 

γίνουν από το Υπουργείο του για την αξιοποίηση του εν λόγω κτηρίου. Επιπρόσθετα, ζητήσαμε 

όπως μας υποβληθούν οι εκθέσεις που είχαν ετοιμαστεί από τους αρμόδιους λειτουργούς του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το 

συγκεκριμένο κτήριο τον Μάιο του 2017, για αξιολόγηση της κατάστασής του, στο πλαίσιο του 

προγράμματος συντήρησης/επιδιόρθωσής του. 

Ο ΓΔ του ΥΠΕΞ μας υπέβαλε στις 28.12.2017, την έκθεση που είχε ετοιμαστεί από τεχνικό 

κλιμάκιο του ΥΜΕΕ, πληροφορώντας μας ότι σε αυτήν περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση 

του κτηρίου και καταγράφονται διάφορες εισηγήσεις σχετικά με την αξιοποίησή του, η οποία θα 

υποβληθεί στην Καθοδηγητική Επιτροπή Κτηρίων. 

Στις 28.5.2019, ο Υπουργός Εξωτερικών μάς πληροφόρησε ότι ετοιμάζεται σχετική Πρόταση προς 

το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε η Καθοδηγητική Επιτροπή 

Κτηρίων για τα κτήρια του ΥΠΕΞ στο εξωτερικό.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

 
 

59 
 

Τον Ιούνιο του 2019, η Υπηρεσία μας με νέα έκθεσή της προς το ΥΠΕΞ, συνέστησε όπως το 

Υπουργείο διασφαλίζει την έγκαιρη επιθεώρηση των ιδιόκτητων κτηρίων των Διπλωματικών 

Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ώστε να προλαμβάνονται οι 

οποιεσδήποτε εκτεταμένες φθορές και να μειώνονται έτσι διαχρονικά τα κόστη για τη συντήρησή 

τους και επίσης να αποφεύγονται λύσεις ανάγκης, όπως στην περίπτωση του κτηρίου της 

Μόνιμης Αντιπροσωπίας στη Νέα Υόρκη. 

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας επανέλαβε τη σύστασή της για εντατικοποίηση των προσπαθειών 

αξιοποίησης του παλαιού κτηρίου. 

Με βάση την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που 

έγινε στις 12.7.2019, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει την Καθοδηγητική Επιτροπή για τα κτήρια 

του ΥΠΕΞ, να συμπεριλάβει στους όρους εντολής της για εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης του 

κτηρίου, πέραν της επιλογής της πώλησης και το ενδεχόμενο ενοικίασης/μίσθωσής του. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως στην ετοιμασία των εγγράφων του σχετικού 

διαγωνισμού βοηθήσει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ΥΠΕΞ ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, το Υπουργείο σε συνεργασία 

με τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, ετοίμασε προσχέδιο εγγράφων 

προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια προγραμματίστηκε συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής, προκειμένου να 

ενημερωθεί για την εξέλιξη του θέματος και να εγκρίνει τα σχετικά έγγραφα. Ωστόσο, όπως μας 

έχει πληροφορήσει το Υπουργείο, η εν λόγω συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της 

πανδημίας και αυτή τελικά αναβλήθηκε λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στην 

Αθήνα, τις αδιευκρίνιστες τιμές των ακινήτων και τη δυσκολία εξεύρεσης επενδυτή. 

Σύσταση: Σοβαρά θέματα, όπως το πιο πάνω, θα πρέπει να τυγχάνουν έγκαιρης 

αντιμετώπισης, στο πλαίσιο των νενομισμένων διαδικασιών, για σκοπούς επίτευξης των 

βέλτιστων δυνατών λύσεων, με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση οικονομικών και άλλων πόρων. 

Επίσης, το Υπουργείο να έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου 

των θεμάτων που αφορούν στα ιδιόκτητα κτήρια των Διπλωματικών Αποστολών του Κράτους, 

ώστε να μην δημιουργούνται αχρείαστες οικονομικές ή άλλες δεσμεύσεις για το δημόσιο. Για 

τις σχετικές αποφάσεις/ενέργειες που λαμβάνονται, πάντοτε να τηρούνται στοιχεία τα οποία 

να ελέγχονται σε κεντρικό επίπεδο, ενώ τα τεχνικά θέματα να τυγχάνουν χειρισμού από το 

ΥΜΕΕ/ΤΔΕ/ΤΗΜΥ, τα οποία έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. 

Τον Ιανουάριο του 2021, ο ΓΔ του ΥΠΕΞ, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πιο πάνω έκθεσης της 

Υπηρεσίας μας, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

Δεδομένης της πανδημίας και της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα 

(περιοριστικά μέτρα, αριθμός κρουσμάτων/νοσηλευόμενων, αδιευκρίνιστες τιμές των ακινήτων), 

τίθεται σοβαρός προβληματισμός κατά πόσο θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση κατάλληλου 

επενδυτή και κατά πόσο θα επιτευχθεί συμφέρουσα συμφωνία με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο παρόν στάδιο, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. 
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Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι το ΥΠΕΞ πρέπει άμεσα να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες για εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης του κτηρίου, το οποίο για 10 σχεδόν 

χρόνια παραμένει αναξιοποίητο, με τον πιο αποδοτικό, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το ΥΠΕΞ, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες ως 

προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς. 

α. Ελλιπής έλεγχος των εσόδων και δαπανών των Διπλωματικών Αποστολών στο Εξωτερικό και 

μη συμμόρφωση με τις ΔΛΟ και τους Κανονισμούς Αποθηκών.  

β. Καθυστέρηση στην αξιοποίηση οικοπέδου, το οποίο κατέχει η Δημοκρατία με μακροχρόνια 

μίσθωση και το οποίο προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας στην Καμπέρα. 

γ. Μη διερεύνηση και λήψη μέτρων για ανάκτηση προκαταβολών που οφείλονται από 

παλαιότερα έτη.  

δ. Καταβολή μεγάλου ποσού εκπαιδευτικού επιδόματος σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην 

Κύπρο ή στο εξωτερικό και δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους.  

ε. Καταβολή επιπρόσθετου ποσοστού ύψους 100% του ΓΕΕ στους Αρχηγούς των ΔΑ, στους 

οποίους παρέχεται δωρεάν κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, 

υπηρεσίες οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους,  κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη 

τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους. 

στ. Καθυστερημένα έσοδα παλαιών ετών των Επίτιμων Προξενείων, με ορατό τον κίνδυνο μη 

είσπραξής τους. 

ζ. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων στο ΥΠΕΞ. 

η. Έλλειψη προγραμματισμού και ελέγχου σε θέματα που αφορούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν στα ιδιόκτητα κτήρια των Διπλωματικών Αποστολών του 

Κράτους στο Εξωτερικό. 

θ. Δεν γίνεται αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών των Μόνιμων Αντιπροσωπιών 

στο Εξωτερικό, στη βάση τεχνοοικονομικών μελετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Κύρια αδαπάνητα ποσά στον Προϋπολογισμό 2019 

 Περιγραφή 

Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Αδαπάνητο ποσό 

€ 

17.01 Διοίκηση   

04.152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς 
Επεξηγηματικό Υπόμνημα: 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται 
προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να 
καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές της Κύπρου σε 
διάφορους Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα 
κλπ. 
Ο ΓΔ μάς ανέφερε ότι το αδαπάνητο ποσό οφείλεται σε 
αυξομειώσεις στους Προϋπολογισμούς των Ειρηνευτικών 
αποστολών του ΟΗΕ, βάσει των οποίων καταβάλλεται  η 
ποσοστιαία συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καθώς και στη συναλλαγματική διαφορά του δολαρίου 
έναντι του ευρώ.  

 

6.236.000 830.155 

04.186 Τεχνική βοήθεια σε ξένες χώρες 

Επεξηγηματικό Υπόμνημα: 
Περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να 
καλύψουν τις υποχρεωτικές συνεισφορές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (EIB European Investment Bank) και 
African peace facility καθώς και τη συνεισφορά της 
ΚΔ για τους πρόσφυγες στην Ιορδανία και το 
Λίβανο. Περιλαμβάνεται ακόμα ένα ποσό για την 2η 
δόση FRiT για Ιορδανία και Λίβανο. Επίσης 
συμπεριλαμβάνεται ποσό για την προσφορά τριών 
υποτροφιών σε χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και 
Ειρηνικού καθώς και ποσό για την οικονομική 
βοήθεια στην Πρεσβεία Παλαιστίνης και ποσό για 
διμερή αναπτυξιακά προγράμματα. 
Ο ΓΔ μάς ανέφερε  ότι ποσό ύψους 250.000 ευρώ 
για Africa Peace Facility (APF) είχε προφανώς 
περιληφθεί σε συνολικές δαπάνες που αφορούν 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (EDF), χωρίς να 
τους έχει γνωστοποιηθεί επίσημα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρμόδιο τμήμα είχε θέσει 
σχετικό ερώτημα, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.  
 

7.190.496 461.594 
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 Περιγραφή 

Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Αδαπάνητο ποσό 

€ 

Πρόσθετα, λόγω μη δήλωσης ενδιαφέροντος, το 
ποσό των 39.000 ευρώ για υποτροφίες δεν 
αξιοποιήθηκε, σε αντίθεση με το 2020, οπότε είχε 
ζητηθεί σχετική αύξηση (σε σύνολο 50.000 ευρώ για 
2020).  
 

07.501 Αγορά Μηχανημάτων Εξοπλισμού 

Όπως πληροφορηθήκαμε το προϋπολογισθέν ποσό 
αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου 
κρυπτογραφικού συστήματος για την ασφαλή 
διακίνηση των εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών 
– Απόφαση ΥΣ αρ. Α676/2016 ημερ. 1.6.2016.  

Ο Γενικός Διευθυντής μάς ανέφερε ότι η μη 
αξιοποίηση του κονδυλιού αφορά σε ακύρωση του 
διαγωνισμού το 2019   

1.350.000 1.212.268 

08.004 Βελτίωση κτιρίων κυβερνητικών γραφείων 

Επεξηγηματικό Υπόμνημα: 

Περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να 
καλύψουν τη δαπάνη για εργασίες βελτίωσης/ 
επιδιόρθωσης καθώς επίσης και του έργου 
ανακαίνισης του κεντρικού και των επιμέρους κτιρίων 
του Υπουργείου Εξωτερικών, και του περιβάλλοντα 
χώρου. Το έργο θα διενεργηθεί μεταξύ των ετών 
2018-2021 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα 
με τη σχετική εκτίμηση κόστους και χρηματική ροή 
που απέστειλε προς το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου ημερ. 

20.7.2020, ενημερωθήκαμε ότι το  ποσό του 

€1.400.000 περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου για το έτος 2019 με σκοπό την πληρωμή 

μελετών και μέρους του έργου  ανακαίνισης του 

Υπουργείου. Αναμένεται μέσα στους επόμενους 4 

μήνες να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 

1.400.000 1.400.000 

 Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς 
Πόρους 

  

05.851 Άλλες Δαπάνες 

(α) Είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κτιριακές 
τροποποιήσεις στο Προξενείο της Πρεσβείας του Τελ 
Αβίβ και στο Γραφείο Εκπροσώπησης στη Ραμάλα 
αλλά τα έργα δεν προχώρησαν – προϋπολογισθέν 
ποσό €300.000 και 

 

1.300.000 438.083  
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 Περιγραφή 

Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Αδαπάνητο ποσό 

€ 

(β) Δεν εξασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για 
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον 
εντοπισμό πλαστών εγγράφων – προϋπολογισθέν 
ποσό €125.000. 

Το έργο στο Τελ Αβίβ δεν πραγματοποιήθηκε το 
2019 όπως ήταν προγραμματισμένο, λόγω της 
καθυστέρησης που παρουσιάστηκε στην ανανέωση 
του ενοικιαστηρίου συμβολαίου, το οποίο 
υπογράφηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019. 

Το έργο στη Ραμάλα είναι πολύ μικρό και συνδέεται 
διαδικαστικά και χρονικά με αυτό στο Τελ Αβίβ 

17.02 Εξωτερικές Υπηρεσίες   

02.145 Επιδόματα Ενοικίου 1.570.000 532.123 

02.191 Γενικό Επίδομα Εξωτερικού 7.040.000 603.623 

06.224 Από μετατροπή ξένου συναλλάγματος  

Επεξηγηματικό Υπόμνημα: 

Περιλαμβάνονται πιστώσεις που προορίζονται να 
καλύψουν τις ζημιές από τη μετατροπή ξένου 
συναλλάγματος των διπλωματικών αποστολών στο 
εξωτερικό.   

400.000 301.675 

08.151 Ανέγερση Κτιρίων στο Εξωτερικό 

Επεξηγηματικό Υπόμνημα: 

Συμπεριλαμβάνεται  πρόνοια για αγορά/ανέγερση 
κτιρίων καθώς και πρόνοια για επιδιορθώσεις, στα 
κτίρια της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στο Παρίσι, της 
Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας στην Γενεύη, της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας στην Νέα  Υόρκη, της Πρεσβεία της 
Δημοκρατίας στην Αθήνα, της Υπάτης Αρμοστείας 
στην Καμπέρα και σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές. 

Κατά το 2019 δαπανήθηκε ποσό ύψους €910.000 το 
οποίο αφορούσε την τελική πληρωμή του έργου 
«Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση οικήματος στο 
οποίο στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες που 
εδρεύουν στην Αθήνα». Δαπανήθηκαν επίσης ποσά 
για επιδιορθώσεις που κρίθηκαν κατεπείγων όπως 
η επιδιόρθωση της στέγης στην Ουάσιγκτον, η 
συντήρηση των παραθύρων στο κτίριο της ΜΑΕΕ 
και η ενίσχυση της ασφάλειας του ιδιόκτητου 
κτιρίου στο Στρασβούργο.   

 

 

2.110.000 884.312 
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 Περιγραφή 

Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Αδαπάνητο ποσό 

€ 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ μάς ενημέρωσε ότι 
λόγω αδυναμίας του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων (η οποία οφείλεται στην 
υποστελέχωση του), να ανταποκριθεί στη διαδικασία 
που είχε συμφωνηθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα 
έργο από τα προγραμματισθέντα.  

  28.596.496 6.663.833 
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Παράρτημα 2 – Εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε μέλη της ΔΑ και σε 

άλλα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας που μετατίθενται/ 

τοποθετούνται/αποσπούνται σε ΔΑ στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-

2020 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με 

βάση το 
Σχέδιο 

(από 85% 
μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

        € €   

1 ΔΠ1 Κέντρο 85% 6.867,00 5.836,95 Μ 

  ΔΠ1 Κέντρο 90% 6.527,00 5.874,30 Δ 

2 ΔΠ2 Κέντρο 85% 7.500,00 6.375,00 Μ 

  ΔΠ2 Κέντρο 90% 7.500,00 6.750,00 Μ 

3 ΔΠ3 Κέντρο 85% 6.256,00 5.317,60 Μ 

4 ΔΠ4 Κέντρο 85% 17.046,67 14.489,67 Μ 

  ΔΠ4 Κέντρο 90% 12.086,67 10.878,00 Μ 

5 ΔΠ5 Χώρα 1 85% 24.488,00 20.814,80 Δ 

  ΔΠ5 Χώρα 1 90% 24.488,00 22.039,20 Δ 

6 ΔΠ6 Χώρα 2 85% 11.300,00 9.605,00 Δ 

7 ΔΠ7 Χώρα 3 85% 21.565,00 18.330,25 Μ 

8 ΔΠ8 Χώρα 30 85% 7.500,00 6.375,00 Μ 

9 ΔΠ9 Χώρα 4  85% 11.345,00 9.643,25 Μ 

  ΔΠ9 Χώρα 4 90% 20.984,00 18.885,60 Μ 

10 ΔΠ10 Κέντρο 85% 15.145,00 12.873,25 Μ 

  ΔΠ10 Κέντρο 90% 10.995,00 9.895,50 Μ 

  ΔΠ10 Κέντρο 95% 7.235,00 6.873,25 Δ 

11 ΔΠ11 Κέντρο 85% 7.248,00 6.160,80 Δ 

  ΔΠ11 Κέντρο 90% 5.711,00 5.139,90 Δ 

12 ΔΠ12 Κέντρο 85% 10.995,00 9.345,75 Μ 

  ΔΠ12 Κέντρο 90% 10.175,00 9.157,50 Δ 

13 ΔΠ13 Χώρα 5 85% 25.900,00 22.015,00 Δ 

  ΔΠ13 Χώρα 5 90% 25.900,00 23.310,00 Π 

14 ΔΠ14 Χώρα 6 85% 9.978,00 8.481,30 Δ 

15 ΔΠ15 Χώρα 7 85% 10.012,00 8.510,20 Δ 

  ΔΠ15 Χώρα 7 90% 9.562,00 8.605,80 Δ 

16 ΔΠ16 Χώρα 8  85% 6.916,00 5.878,60 Μ 

  ΔΠ16 Χώρα 8  90% 5.075,00 4.567,50 Δ 

17 ΔΠ17 Χώρα 9 85% 6.360,00 5.406,00 Μ 

  ΔΠ17 Χώρα 9 90% 5.497,00 4.947,30 Μ 

  ΔΠ17 Χώρα 9 95% 4.924,80 4.678,56 Μ 
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Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με 

βάση το 
Σχέδιο 

(από 85% 
μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

18 ΔΠ18 Χώρα 10 85% 10.988,00 9.339,80 Δ 

  ΔΠ18 Χώρα 10 90% 10.085,00 9.076,50 Δ 

  ΔΠ18 Χώρα 11 85% 5.191,20 4.412,52 Δ 

  ΔΠ18 Χώρα 11 90% 4.251,14 3.826,03 Δ 

19 ΔΠ19 Χώρα 4 85% 18.492,00 15.718,20 Δ 

20 ΔΠ20 Χώρα 12  85% 7.207,00 6.125,95 Μ 

21 ΔΠ21 Κέντρο 85% 6.806,00 5.785,10 Π 

22 ΔΠ22 Χώρα 30 85% 8.140,00 6.919,00 Π 

23 ΔΠ23 Χώρα 13 85% 17.560,32 14.926,27 Δ 

  ΔΠ23 Χώρα 13 90% 16.487,94 14.839,15 Δ 

  ΔΠ23 Χώρα 13 95% 16.487,94 15.663,54 Δ 

  ΔΠ23 Χώρα 13 100% 16.487,94 16.487,94 Δ 

24 ΔΠ24 Χώρα 30 85% 20.987,00 17.838,95 Δ 

  ΔΠ24 Χώρα 30 90% 19.720,00 17.748,00 Δ 

25 ΔΠ25 Κέντρο 85% 4.840,00 4.113,99 Δ 

  ΔΠ25 Κέντρο 90% 4.840,00 4.355,99 Δ 

26 ΔΠ26 Κέντρο 85% 6.054,00 5.145,89 Δ 

27 ΔΠ27 Χώρα 14  85% 9.341,67 7.940,42 Δ 

28 ΔΠ28 Χώρα 15 85% 13.310,00 11.313,50 Μ 

29 ΔΠ29 Χώρα 16 85% 28.885,66 24.552,81 Δ 

  ΔΠ29 Χώρα 16 90% 28.165,81 25.349,23 Δ 

30 ΔΠ30 Κέντρο 85% 6.510,00 5.533,50 Δ 

31 ΔΠ31 Κέντρο 85% 9.900,00 8.415,00 Μ 

32 ΔΠ32 Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ 

33 ΔΠ33 Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ 

34 ΔΠ34 Χώρα 17 85% 10.925,69 9.286,83 Μ 

35 ΔΠ35 Χώρα 30 85% 21.550,00 18.317,50 Δ 

  ΔΠ35 Χώρα 30 90% 21.550,00 19.395,00 Δ 

36 ΔΠ36 Χώρα 18 85% 1.680,00 1.428,00 Μ 

37 ΔΠ37 Κέντρο 85% 7.800,00 6.630,00 Δ 

38 ΔΠ38 Χώρα 19 85% 6.657,00 5.658,45 Μ 

  ΔΠ38 Χώρα 19 90% 5.060,00 4.554,00 Δ 

39 ΔΠ39 Κέντρο 85% 6.100,00 5.185,00 Δ 

40 ΔΠ40 Χώρα 4 85% 11.520,00 9.792,00 Δ 

41 ΔΠ41 Χώρα 20 85% 30.521,00 25.942,85 Μ 

  ΔΠ41 Χώρα 20 90% 28.156,00 25.340,40 Δ 

42 ΔΠ42 Κέντρο 85% 6.898,00 5.863,30 Δ 

  ΔΠ42 Κέντρο 90% 5.522,00 4.969,80 Δ 

43 ΔΠ43 Χώρα 30 85% 8.350,00 7.097,50 Δ 
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Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με 

βάση το 
Σχέδιο 

(από 85% 
μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

44 ΔΠ44 Χώρα 19 85% 16.097,00 13.682,44 Δ 

  ΔΠ44 Χώρα 19 90% 15.782,00 14.203,79 Δ 

45 ΔΠ45 Χώρα 17 85% 6.060,00 5.151,00 Δ 

  ΔΠ45 Χώρα 17  90% 5.190,00 4.671,00 Δ 

46 ΔΠ46 Χώρα 21 85% 5.154,00 4.380,90 Δ 

47 ΔΠ47 Κέντρο 85% 12.100,00 10.285,00 Δ 

  ΔΠ47 Κέντρο 90% 10.685,00 9.616,49 Δ 

48 ΔΠ48 Χώρα 30 85% 4.950,00 4.207,50 Μ 

49 ΔΠ49 Χώρα 22 85% 8.901,98 7.566,68 Δ 

50 ΔΠ50 Χώρα 23 85% 11.045,00 9.388,25 Δ 

51 ΔΠ51 Χώρα 24 85% 8.900,00 7.565,00 Δ 

52 ΔΠ52 Κέντρο 85% 9.341,67 7.940,42 Δ 

53 ΔΠ53 Κέντρο 85% 6.346,00 5.394,10 Δ 

54 ΔΠ54 Χώρα 30 85% 6.175,00 5.248,75 Δ 

55 ΔΠ55 Χώρα 25 85% 6.054,00 5.145,90 Δ 

56 ΔΠ56 Χώρα 4 85% 26.512,00 22.535,20 Π 

57 ΔΠ57 Κέντρο 85% 6.858,00 5.829,30 Δ 

  ΔΠ57 Κέντρο 90% 6.222,00 5.599,80 Δ 

58 ΔΠ58 Χώρα 26 85% 2.577,29 2.190,70 Δ 

59 ΔΠ59 Χώρα 27 85% 20.050,00 17.042,50 Μ 

  ΔΠ59 Χώρα 27 90% 19.200,00 17.280,00 Δ 

60 ΔΠ60 Κέντρο 85% 6.899,00 5.864,15 Π 

61 ΔΠ61 Χώρα 30 85% 19.140,00 16.269,00 Π 

62 ΔΠ62 Χώρα 28 85% 22.090,00 18.776,50 Δ 

63 ΔΠ63 Χώρα 29 85% 1.183,20 1.005,72 Μ 

       1.100.943,59 958.410,82   

 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 3 

 

 
 

Παράρτημα 3 – Εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε μέλη της ΔΑ και σε 

άλλα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας που μετατίθενται/ 

τοποθετούνται/αποσπούνται σε ΔΑ στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-

2020 (Μέση εκπαίδευση) 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται 
με βάση το 

Σχέδιο 
(από 85% 

μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

        € €   

1 ΔΠ1 Κέντρο 85% 6.867,00 5.836,95 Μ 

2 ΔΠ2 Κέντρο 85% 7.500,00 6.375,00 Μ 

3 ΔΠ2 Κέντρο 90% 7.500,00 6.750,00 Μ 

4 ΔΠ3 Κέντρο 85% 6.256,00 5.317,60 Μ 

5 ΔΠ4 Κέντρο 85% 17.046,67 14.489,67 Μ 

6 ΔΠ4 Κέντρο 90% 12.086,67 10.878,00 Μ 

7 ΔΠ7 Χώρα 3 85% 21.565,00 18.330,25 Μ 

8 ΔΠ8 Χώρα 30 85% 7.500,00 6.375,00 Μ 

9 ΔΠ9 Χώρα 4  85% 11.345,00 9.643,25 Μ 

10 ΔΠ9 Χώρα 4 90% 20.984,00 18.885,60 Μ 

11 ΔΠ10 Κέντρο 85% 15.145,00 12.873,25 Μ 

12 ΔΠ10 Κέντρο 90% 10.995,00 9.895,50 Μ 

13 ΔΠ12 Κέντρο 85% 10.995,00 9.345,75 Μ 

14 ΔΠ16 Χώρα 8  85% 6.916,00 5.878,60 Μ 

15 ΔΠ17 Χώρα 9 85% 6.360,00 5.406,00 Μ 

16 ΔΠ17 Χώρα 9 90% 5.497,00 4.947,30 Μ 

17 ΔΠ17 Χώρα 9 95% 4.924,80 4.678,56 Μ 

18 ΔΠ20 Χώρα 12  85% 7.207,00 6.125,95 Μ 

19 ΔΠ28 Χώρα 15 85% 13.310,00 11.313,50 Μ 

20 ΔΠ31 Κέντρο 85% 9.900,00 8.415,00 Μ 

21 ΔΠ34 Χώρα 17 85% 10.925,69 9.286,83 Μ 

22 ΔΠ36 Χώρα 18 85% 1.680,00 1.428,00 Μ 

23 ΔΠ38  Χώρα 19 85% 6.657,00 5.658,45 Μ 

24 ΔΠ41 Χώρα 20 85% 30.521,00 25.942,85 Μ 

25 ΔΠ48 Χώρα 30 85% 4.950,00 4.207,50 Μ 

26 ΔΠ59 Χώρα 27 85% 20.050,00 17.042,50 Μ 

27 ΔΠ63 Χώρα 29 85% 1.183,20 1.005,72 Μ 

        285.867,03 246.332,58   



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 4 

 

 
 

Παράρτημα 4 – Εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε μέλη της ΔΑ και σε 

άλλα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας που μετατίθενται/ 

τοποθετούνται/αποσπούνται σε ΔΑ στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-

2020 (Δημοτική εκπαίδευση) 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται 
με βάση το 

Σχέδιο 
(από 85% 

μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

        € €   

1 ΔΠ1 Κέντρο 90% 6.527,00 5.874,30 Δ 

2 ΔΠ5 Χώρα 1 85% 24.488,00 20.814,80 Δ 

3 ΔΠ5 Χώρα 1 90% 24.488,00 22.039,20 Δ 

4 ΔΠ6 Χώρα 2 85% 11.300,00 9.605,00 Δ 

5 ΔΠ10 Κέντρο 95% 7.235,00 6.873,25 Δ 

6 ΔΠ11 Κέντρο 85% 7.248,00 6.160,80 Δ 

7 ΔΠ11 Κέντρο 90% 5.711,00 5.139,90 Δ 

8 ΔΠ12 Κέντρο 90% 10.175,00 9.157,50 Δ 

9 ΔΠ13 Χώρα 5 85% 25.900,00 22.015,00 Δ 

10 ΔΠ14 Χώρα 6 85% 9.978,00 8.481,30 Δ 

11 ΔΠ15 Χώρα 7 85% 10.012,00 8.510,20 Δ 

12 ΔΠ15 Χώρα 7 90% 9.562,00 8.605,80 Δ 

13 ΔΠ16 Χώρα 8  90% 5.075,00 4.567,50 Δ 

14 ΔΠ18 Χώρα 10 85% 10.988,00 9.339,80 Δ 

15 ΔΠ18 Χώρα 10 90% 10.085,00 9.076,50 Δ 

 ΔΠ18 Χώρα 11 85% 5.191,20 4.412,52 Δ 

 ΔΠ18 Χώρα 11 90% 4.251,14 3.826,03 Δ 

16 ΔΠ19 Χώρα 4 85% 18.492,00 15.718,20 Δ 

17 ΔΠ23 Χώρα 13 85% 17.560,32 14.926,27 Δ 

18 ΔΠ23 Χώρα 13 90% 16.487,94 14.839,15 Δ 

19 ΔΠ23 Χώρα 13 95% 16.487,94 15.663,54 Δ 

20 ΔΠ23 Χώρα 13 100% 16.487,94 16.487,94 Δ 

21 ΔΠ24 Χώρα 30 85% 20.987,00 17.838,95 Δ 

22 ΔΠ24 Χώρα 30 90% 19.720,00 17.748,00 Δ 

23 ΔΠ25 Κέντρο 85% 4.840,00 4.113,99 Δ 

24 ΔΠ25 Κέντρο 90% 4.840,00 4.355,99 Δ 

25 ΔΠ26 Κέντρο 85% 6.054,00 5.145,89 Δ 

26 ΔΠ27 Χώρα 14  85% 9.341,67 7.940,42 Δ 

27 ΔΠ29 Χώρα 16 85% 28.885,66 24.552,81 Δ 

28 ΔΠ29 Χώρα 16 90% 28.165,81 25.349,23 Δ 

29 ΔΠ30 Κέντρο 85% 6.510,00 5.533,50 Δ 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 4 

 

 
 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται 
με βάση το 

Σχέδιο 
(από 85% 

μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

30 ΔΠ32  Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ 

31 ΔΠ33 Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ 

32 ΔΠ35  Χώρα 30 85% 21.550,00 18.317,50 Δ 

33 ΔΠ35  Χώρα 30 90% 21.550,00 19.395,00 Δ 

34 ΔΠ37 Κέντρο 85% 7.800,00 6.630,00 Δ 

35 ΔΠ38  Χώρα 19 90% 5.060,00 4.554,00 Δ 

36 ΔΠ39 Κέντρο 85% 6.100,00 5.185,00 Δ 

37 ΔΠ40 Χώρα 4 85% 11.520,00 9.792,00 Δ 

38 ΔΠ41 Χώρα 20 90% 28.156,00 25.340,40 Δ 

39 ΔΠ42 Κέντρο 85% 6.898,00 5.863,30 Δ 

40 ΔΠ42 Κέντρο 90% 5.522,00 4.969,80 Δ 

41 ΔΠ43 Χώρα 30 85% 8.350,00 7.097,50 Δ 

42 ΔΠ44 Χώρα 19 85% 16.097,00 13.682,44 Δ 

43 ΔΠ44 Χώρα 19 90% 15.782,00 14.203,79 Δ 

44 ΔΠ45 Χώρα 17 85% 6.060,00 5.151,00 Δ 

45 ΔΠ45 Χώρα 17  90% 5.190,00 4.671,00 Δ 

46 ΔΠ46 Χώρα 21 85% 5.154,00 4.380,90 Δ 

47 ΔΠ47 Κέντρο 85% 12.100,00 10.285,00 Δ 

48 ΔΠ47 Κέντρο 90% 10.685,00 9.616,49 Δ 

49 ΔΠ49 Χώρα 22 85% 8.901,98 7.566,68 Δ 

50 ΔΠ50 Χώρα 23 85% 11.045,00 9.388,25 Δ 

51 ΔΠ51 Χώρα 24 85% 8.900,00 7.565,00 Δ 

52 ΔΠ52 Κέντρο 85% 9.341,67 7.940,42 Δ 

53 ΔΠ53 Κέντρο 85% 6.346,00 5.394,10 Δ 

54 ΔΠ54 Χώρα 30 85% 6.175,00 5.248,75 Δ 

55 ΔΠ55 Χώρα 25 85% 6.054,00 5.145,90 Δ 

56 ΔΠ57 Κέντρο 85% 6.858,00 5.829,30 Δ 

57 ΔΠ57 Κέντρο 90% 6.222,00 5.599,80 Δ 

58 ΔΠ58 Χώρα 26 85% 2.577,29 2.190,70 Δ 

59 ΔΠ59 Χώρα 27 90% 19.200,00 17.280,00 Δ 

60 ΔΠ62 Χώρα 28 85% 22.090,00 18.776,50 Δ 

        721.679,56 631.395,80   

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 5 

 

 
 

Παράρτημα 5 – Εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε μέλη της ΔΑ και σε 

άλλα μέλη του μόνιμου προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας που μετατίθενται/ 

τοποθετούνται/αποσπούνται σε ΔΑ στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-

2020 (Προδημοτική εκπαίδευση) 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται 
με βάση το 

Σχέδιο 
(από 85% 

μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

        € €   

1 ΔΠ13 Χώρα 5 90% 25.900,00 23.310,00 Π 

2 ΔΠ21 Κέντρο 85% 6.806,00 5.785,10 Π 

3 ΔΠ22 Χώρα 30 85% 8.140,00 6.919,00 Π 

4 ΔΠ56 Χώρα 4 85% 26.512,00 22.535,20 Π 

5 ΔΠ60 Κέντρο 85% 6.899,00 5.864,15 Π 

6 ΔΠ61 Χώρα 30 85% 19.140,00 16.269,00 Π 

        93.397,00 80.682,45   

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 6 

 

 
 

Παράρτημα 6 – Εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε μέλη της ΔΑ για φοίτηση των παιδιών τους στην Κύπρο για 

το σχολικό έτος 2019 - 2020 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με βάση 

το Σχέδιο 
(από 85% μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 

        € €     

1 ΔΠ1 Κέντρο 85% 6.867,00 5.836,95 Μ SENIOR SCHOOL 

  ΔΠ1 Κέντρο 90% 6.527,00 5.874,30 Δ JUNIOR SCHOOL 

2 ΔΠ2 Κέντρο 85% 7.500,00 6.375,00 Μ ENGLISH SCHOOL 

  ΔΠ2 Κέντρο 90% 7.500,00 6.750,00 Μ ENGLISH SCHOOL 

3 ΔΠ3 Κέντρο 85% 6.256,00 5.317,60 Μ SENIOR SCHOOL 

4 ΔΠ4 Κέντρο 85% 17.046,67 14.489,67 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

  ΔΠ4 Κέντρο 90% 12.086,67 10.878,00 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

5 ΔΠ9 Χώρα 4  85% 11.345,00 9.643,25 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

6 ΔΠ10 Κέντρο 85% 15.145,00 12.873,25 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

  ΔΠ10 Κέντρο 90% 10.995,00 9.895,50 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

  ΔΠ10 Κέντρο 95% 7.235,00 6.873,25 Δ JUNIOR SCHOOL 

7 ΔΠ11 Κέντρο 85% 7.248,00 6.160,80 Δ JUNIOR SCHOOL 

  ΔΠ11 Κέντρο 90% 5.711,00 5.139,90 Δ JUNIOR SCHOOL 

8 ΔΠ12 Κέντρο 85% 10.995,00 9.345,75 Μ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 6 

 

 
 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με βάση 

το Σχέδιο 
(από 85% μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 

  ΔΠ12 Κέντρο 90% 10.175,00 9.157,50 Δ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

9 ΔΠ16 Χώρα 8  85% 6.916,00 5.878,60 Μ INTERNATIONAL SCHOOL OF 
PAPHOS 

  ΔΠ16 Χώρα 8  90% 5.075,00 4.567,50 Δ INTERNATIONAL SCHOOL OF 
PAPHOS 

10 ΔΠ20 Χώρα 12  85% 7.207,00 6.125,95 Μ SENIOR SCHOOL 

11 ΔΠ21 Κέντρο 85% 6.806,00 5.785,10 Π JUNIOR SCHOOL 

12 ΔΠ25 Κέντρο 85% 4.840,00 4.113,99 Δ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  ΔΠ25 Κέντρο 90% 4.840,00 4.355,99 Δ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

13 ΔΠ26 Κέντρο 85% 6.054,00 5.145,89 Δ JUNIOR SCHOOL 

14 ΔΠ27 Χώρα 14  85% 9.341,67 7.940,42 Δ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

15 ΔΠ30 Κέντρο 85% 6.510,00 5.533,50 Δ FALCON SCHOOL 

16 ΔΠ31 Κέντρο 85% 9.900,00 8.415,00 Μ FOLEY'S SCHOOL 

17 ΔΠ32  Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ GRAMMAR SCHOOL 

18 ΔΠ33 Κέντρο 85% 5.660,00 4.811,00 Δ GRAMMAR SCHOOL 

19 ΔΠ37 Κέντρο 85% 7.800,00 6.630,00 Δ FOLEY'S SCHOOL 

20 ΔΠ38  Χώρα 19 85% 6.657,00 5.658,45 Μ PASCAL ENGLISH SCHOOL 

  ΔΠ38  Χώρα 19 90% 5.060,00 4.554,00 Δ AMERICAN ACADEMY  

21 ΔΠ39 Κέντρο 85% 6.100,00 5.185,00 Δ FALCON SCHOOL 

22 ΔΠ42 Κέντρο 85% 6.898,00 5.863,30 Δ JUNIOR SCHOOL 

  ΔΠ42 Κέντρο 90% 5.522,00 4.969,80 Δ JUNIOR SCHOOL 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 6 

 

 
 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

λειτουργού 

Τόπος 
απασχόλησης 

λειτουργού 

Ποσοστό που 
δικαιούνται με βάση 

το Σχέδιο 
(από 85% μέχρι 100%) 

Ποσό  
διδάκτρων 

Εκπαιδευτικό 
επίδομα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

(Π=Προδημοτική 
Δ=Δημοτική & 

Μ=Μέση) 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 

23 ΔΠ45 Χώρα 17 85% 6.060,00 5.151,00 Δ GRAMMAR SCHOOL 

  ΔΠ45 Χώρα 17  90% 5.190,00 4.671,00 Δ GRAMMAR SCHOOL 

24 ΔΠ47 Κέντρο 85% 12.100,00 10.285,00 Δ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

  ΔΠ47 Κέντρο 90% 10.685,00 9.616,49 Δ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

25 ΔΠ48 Χώρα 30 85% 4.950,00 4.207,50 Μ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

26 ΔΠ52 Κέντρο 85% 9.341,67 7.940,42 Δ AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL 

27 ΔΠ53 Κέντρο 85% 6.346,00 5.394,10 Δ JUNIOR SCHOOL 

28 ΔΠ55 Χώρα 25 85% 6.054,00 5.145,90 Δ JUNIOR SCHOOL 

29 ΔΠ57 Κέντρο 85% 6.858,00 5.829,30 Δ JUNIOR SCHOOL 

  ΔΠ57 Κέντρο 90% 6.222,00 5.599,80 Δ JUNIOR SCHOOL 

30 ΔΠ60 Κέντρο 85% 6.899,00 5.864,15 Π JUNIOR SCHOOL 

        340.184,68 294.659,87     



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 7 

 

 
 

Παράρτημα 7 – Εκκρεμή υπόλοιπα Προξενείων που έκλεισαν 

Α/Α Επίτιμο Προξενείο Υπόλοιπο 
31.12.2019 

1. Augusta – Italy 20,50 (Χ) 

2. Bonn - Germany 28,69 (Π) 

3. Boston – USA 215,28 (Χ) 

4. Cancun - Mexico 20,32 (Π) 

5. Detroit – USA 70,96 (Π) 

6. Houston - USA 48,19 (Π) 

7. Jacksonville, North Carolina - USA 19,93 (Χ) 

8. Kuala Lumpur – Malaysia  410,00(Χ) 

9. San Salvador - Brazil 3,99 (Χ) 

10. Santo Domingo – Dominican Republic 2.466,74(Χ) 

11. Valetta - Malta 60,72 (Π) 

12. Zagreb - Croatia 119,27 (Χ) 

13. Manchester - UK 35,75 (Χ) 

14. Oslo - Norway 5.884,31(Χ) 

15. Winnipeg - Canada 14,77(Π) 

 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΞ/01/2021 

Παράρτημα 8 

 

 
 

Παράρτημα 8 – Σχόλια Υπουργείου Εξωτερικών ημερ. 10.6.2021 

Αναφορικά με το προσχέδιο της Ειδικής Έκθεσης για τον έλεγχο του Υπουργείου 

Εξωτερικών, σας πληροφορώ κατ’ αρχάς ότι για τα θέματα που προέκυψαν από τον 

έλεγχο των Πρεσβειών της Αβάνας, Πεκίνου, Τελ Αβίβ, Μπρατισλάβας και Λισσαβόνας 

(παρ. 4.1  σελ.8-15 της Ειδικής Έκθεσης), αποστέλλονται συνημμένα ξεχωριστές 

απαντητικές επιστολές (οι πρωτότυπες αποστέλλονται σήμερα). 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που καταγράφονται στην έκθεση, παρατηρώ ότι σε αυτή 

περιλαμβάνονται θέματα για τα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών είχε αποστείλει σχόλια, 

με την προς εσάς επιστολή του ημερομηνίας 20/7/2020. Επιπλέον υπάρχουν εξελίξεις σε 

κάποια από τα θέματα αυτά μετά την υπό αναφορά ημερομηνία, οι οποίες και 

καταγράφονται πιο κάτω για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης σας με την παράκληση 

όπως ληφθούν υπόψη πριν την έκδοση της Ειδικής Έκθεσης.  

Σημειώστε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε στην Επιτροπή Διαγραφών του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αιτήματα για διαγραφή, τα οποία ωστόσο δεν εγκρίθηκαν και 

αφορούν: 

-  ένα μεγάλο μέρος των προκαταβολών (παρ. 4.6 β σελ.21),  

- για μέρος του οφειλόμενου ποσού  του Προξενείου στο Ισλαμαμπάντ  (παρ. 4.11 γ 

σελ.40). Σημειώνεται ότι για το υπόλοιπο μέρος έγινε διακανονισμός σύμφωνα και με 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της οποίας ζητήθηκαν οι απόψεις της για το θέμα και  

-  για την οφειλή του Προξενείου Κιέβου (παρ. 4.11  γ σελ.40). 

Εντός των ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση της διερεύνησης και ξεκαθαρίσματος του 

κοινού γενικού λογαριασμού που τηρείτο για τα Προξενεία μέχρι τις 31/12/2012 (παρ. 

4.11 α σελ.32), κατά τρόπο που θα διορθώνει μεγάλο μέρος των υπολοίπων που 

παρουσιάζουν σήμερα τα Προξενεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών τα οποία έχουν 

κλείσει (παρ. 4.11 δ σελ.41). 

Παράγραφος 4.9 Επιδόματα 

β. Επίδομα ενοικίου 

Το νέο σχέδιο επιδόματος ενοικίου έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών 

(σχετική επιστολή Υπουργού Οικονομικών ημερ. 2.12.2020) με ημερομηνία έναρξης την 

1.1.2021. 
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Παράγραφος 4.16 Πυρκαγιά στο Κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου 

στη Νέα Υόρκη 

Κατ’ αρχάς, το Υπουργείο θα ήθελε να επαναλάβει τις μεγάλες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού του στα θέματα ανακαίνισης των 

ιδιόκτητων οικημάτων του, λόγω της «εξάρτησης» του από άλλες υπηρεσίες, οι οποίες 

λόγω υποστελέχωσης τους δεν είναι σε θέση να περιλάβουν στις προτεραιότητες τους τα 

έργα του Υπουργείου Εξωτερικών, με αποτέλεσμα το ΥΠΕΞ να γίνεται αδίκως δέκτης 

παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή. Επί τούτου αναφέρεται ότι, με πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2019 τρεις 

συνεδριάσεις σε επίπεδο αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης 

λύσεων δρομολόγησης των έργων που εκκρεμούν. Επιπρόσθετα, σύσκεψη που είχε 

συγκληθεί σε επίπεδο Υπουργών τελικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Γενικών 

Διευθυντών λόγω παράτασης της διάρκειας έκτακτης συνεδρίας του Υπουργικού 

Συμβουλίου.  

Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε, το ΥΠΕΞ εισηγήθηκε και το ΥΜΕΕ τελικά 

αποδέχθηκε όπως τα έργα προχωρούν με ανάθεση σε τοπικούς συμβούλους της 

ετοιμασίας μελέτης για καταγραφή των εργασιών που απαιτούνται να γίνουν σε κάθε 

περίπτωση, αναμενόμενη εκτίμηση δαπάνης και καταγραφή των απαιτήσεων και αδειών 

που θα πρέπει να εξασφαλισθούν στο πλαίσιο της τοπικής νομοθεσίας. Στο πιο πάνω 

πλαίσιο, έχει ήδη δρομολογηθεί το έργο ανακαίνισης της Πρεσβευτικής Κατοικίας στη 

Γενεύη, το οποίο περιλαμβανόταν στον προγραμματισμό του 2015, το έργο ανακαίνισης 

των γραφείων της Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή 

κατάσταση (νέο έργο) και ανακαίνιση των γραφείων Πρεσβείας στο Παρίσι.   

Στο ίδιο πλαίσιο δρομολογήθηκε και το έργο ανακαίνισης των γραφείων της ΜΑΝΥ, για το 

οποίο για πληρέστερη ενημέρωση σας αναφέρω τα εξής: 

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η 

πανδημία, για τις οποίες δυστυχώς δεν γίνεται καμία αναφορά στην έκθεση, (παρά τις 

σχετικές αναφορές μας σε απάντηση προς την υπηρεσία σας με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 

22.1.2021, όπως είχε ζητηθεί), το Υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε τις εσωτερικές 

εργασίες αφαίρεσης αμιάντου και μούχλας σε τοπική εταιρεία. Οι εργασίες αναμένεται να 

ολοκληρωθούν στις 15.07.2021. Επίσης, η ορισμένη Ομάδα Παρακολούθησης Έργου που 

αποτελείται από λειτουργούς του ΥΜΕΕ πραγματοποίησε αριθμό συναντήσεων και 

καθόρισε τη διαδικασία διεξαγωγής του έργου, με πρώτο στάδιο την ανάθεση σε τοπικές 

ομάδες συμβούλων της μελέτης και επίβλεψης του έργου και σε δεύτερο στάδιο την 

ανάθεση των εργασιών σε εργοληπτική εταιρεία. Τα έγγραφα του πρώτου διαγωνισμού 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας. Τέλος, κατόπιν οδηγιών, η Διπλωματική 

Αποστολή ολοκλήρωσε και απέστειλε στο κέντρο τα αποτελέσματα της έρευνάς της 

σχετικά με την εξεύρεση τοπικών ομάδων συμβούλων οι οποίοι θα ελεγχθούν και, εάν 
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πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της πρώτης φάσης. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού το συντομότερο και 

αναλόγως της άρσης των περιορισμών. Επί τούτου αναφέρεται ότι η απαγόρευση των 

ταξιδιών προς τις ΗΠΑ συνεχίζει εκτός για τις περιπτώσεις που θα τεκμηριωθεί ότι η 

ανάγκη επιβάλλεται από το εθνικό συμφέρον. 

Τα πιο πάνω αποστέλλονται με την παράκληση όπως ληφθούν υπόψη πριν την έκδοση της 

Ειδικής Έκθεσης.  

  

  

  

 

Μαρίνα Κωνσταντίνου - Βουίνοβιτς 

Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων 

για Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείο Εξωτερικών   
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