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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) ή άλλων 
ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς 
αυτού, ή τα αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει 
τον έλεγχο λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 
να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

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

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

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
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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 διατυπώνεται 
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. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 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.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΜ/01/2022 

 

  1  
 

1. Σύνοψη 

Βάσει των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014),  η Ελεγκτική 
Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), 
κατά τον οποίο ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου Άμυνας 
(ΥΠΑΜ) για το έτος 2021. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε έλεγχος σε αριθμό Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), στο πλαίσιο του οποίου καταμετρήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
οπλισμός – πυρομαχικά, εφόδια – τρόφιμα, καύσιμα, γενικό υλικό και μετρητά.   

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι τα ακόλουθα: 

 Βασικοί φόρτοι καυσίμων είναι τοποθετημένοι σε βαρέλια σε υπαίθριο χώρο εντός 
συγκεκριμένου στρατοπέδου, το οποίο ευρίσκεται σε δασώδη περιοχή. Το γεγονός αυτό 
εγκυμονεί κινδύνους ανάφλεξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, προς 
αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς.  

 Στο πρακτικό καταμέτρησης οπλισμού, πυρομαχικών και ελκυστικών υλικών συγκεκριμένης 
Μονάδας της ΕΦ, υπήρχαν σημαντικές αδικαιολόγητες διαφορές, οι οποίες δεν 
εντοπίστηκαν, ούτε διερευνήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που υπέγραψε το εν λόγω 
πρακτικό. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι σε επόμενο πρακτικό καταμέτρησης, που ετοιμάστηκε 
αναφορικά με την ίδια καταμέτρηση, δεν υπήρχαν αδικαιολόγητες διαφορές.   

Επισημάναμε την ανάγκη επίδειξης της δέουσας προσοχής και επιμέλειας που αρμόζει 
κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω καταμετρήσεων και της ετοιμασίας του σχετικού 
πρακτικού.   

 Φυσίγγια 7,62 χιλ. φυλάσσονταν σε αποθήκη συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, η οποία δεν 
διέθετε τα αναγκαία μέτρα πυρασφαλείας, όπως καθορίζονται στη σχετική Πάγια Διαταγή 
του ΓΕΕΦ. 

Επισημάναμε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της πιο πάνω Πάγιας Διαταγής.  

 Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την ένταξη στρατιωτικών ιατρών στο ΓεΣΥ, 
χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας του Υπουργού Άμυνας (Ειδική Έκθεση ΥΠΑΜ 
01/2020 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ΕΦ και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατιωτικών 
Ιατρών» που δημοσιεύτηκε στις 26.11.2020), ο Έφορος Φορολογίας αποφάσισε την άσκηση 
ποινικής δίωξης εναντίον ενός ιατρού, ενώ για τους υπόλοιπους, η σχετική αλληλογραφία 
στάλθηκε για έλεγχο στα Επαρχιακά Γραφεία Φορολογίας. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαπίστωσαν ότι, στο σύνολό τους οι ιατροί δεν ήταν  
εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, παρόλο που εισέπρατταν, επιπλέον των μηνιαίων  
απολαβών τους, σημαντικά χρηματικά ποσά από το ΓεΣΥ. Ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας αποφάνθηκε ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει τη διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων εναντίον των εν λόγω  στρατιωτικών ιατρών.  
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 Διαπιστώσαμε φαινόμενα μη επαρκούς ελέγχου της τήρησης του θεσμοθετημένου ωραρίου 
της Δημόσιας Υπηρεσίας και ανομοιομορφίας, ως προς τον χειρισμό του συστήματος 
καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης προς/από την εργασία του πολιτικού 
προσωπικού του  ΥΠΑΜ.  

Συστήσαμε όπως ζητηθεί σχετική έγκριση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού (ΤΔΔΠ), για εφαρμογή οποιασδήποτε διευθέτησης/απόκλισης, που κρίνεται 
απαραίτητη για υπηρεσιακούς λόγους.  

 Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΦ, πολιτικού τύπου αεροσκάφος (Α/Φ) της Ελληνικής 
Πολεμικής Αεροπορίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επίσημων προσώπων, θα 
παραχωρείτο στην ΚΔ στη βάση διακρατικής συμφωνίας.  Για την άμεση αξιοποίησή του, 
απαιτούνταν συγκεκριμένες δαπάνες ύψους €750.000 και επιπλέον €410.000 σε ετήσια 
βάση, για περιοδικές συντηρήσεις και συνδρομές. Η Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, ζήτησε 
όπως πληροφορηθεί εάν είχε εκπονηθεί οποιαδήποτε ανάλυση κόστους – οφέλους, στη 
βάση των συγκριτικών στοιχείων/δεδομένων που διαθέτει η Προεδρία, καθώς  επίσης εάν 
έτυχε ενημέρωσης η Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με τις πολυετείς δεσμεύσεις που 
προκύπτουν από την απόκτηση του εν λόγω Α/Φ, όπως έξοδα περιοδικών συντηρήσεων κ.λπ. 

 Η Υπηρεσία μας επισήμανε από το 2019 προς το ΥΠΑΜ, ότι η μεταστέγασή του σε 
ενοικιαζόμενο κτήριο, με ετήσιο κόστος €794.475 και επιπλέον €26.400 για μίσθωση χώρων 
στάθμευσης, δεν αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή και εισηγηθήκαμε 
όπως προωθηθούν, το συντομότερο, οι νενομισμένες διαδικασίες για την ανέγερση νέου 
ιδιόκτητου κτηρίου. Το ΥΠΑΜ μάς ανέφερε τον Οκτώβριο του 2022, ότι θα προωθηθούν οι 
απαιτούμενες ενέργειες, στη βάση των εισηγήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως και παράλληλα θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες στο Υπουργείο 
Οικονομικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο, για εξασφάλιση των αναγκαίων Κονδυλίων και 
εγκρίσεων.  

 Ολοκληρώθηκε το ανακριτικό έργο της υπόθεσης σχετικά με τα ιατρικά έξοδα (€101.375) 
στρατιωτικού Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ), κατά την υπηρεσία του σε συγκεκριμένη Πρεσβεία 
και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάνθηκε ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που 
να καταδεικνύει τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος εναντίον του. Ωστόσο,  
φάνηκε ότι υπήρχαν σημαντικά κενά/αδυναμίες ή/και δεν εφαρμόζονταν οποιεσδήποτε 
διαδικασίες ελέγχου, από μέρους των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων του Κράτους, ως 
προς τον τρόπο οικονομικής κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών αιτημάτων των μελών των 
Διπλωματικών Αποστολών της ΚΔ στο εξωτερικό.   
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2. Εισαγωγή 

Το ΥΠΑΜ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής σε θέματα άμυνας και 
ασφάλειας της ΚΔ. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο προώθησε και συνεχίζει να 
προωθεί σειρά μέτρων, τα οποία αποβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης 
της Δημοκρατίας, με σκοπό την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, καθώς και την 
ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής της ικανότητας. 

Η ΕΦ αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Οι τρεις Κλάδοι της 
ΕΦ είναι ο Στρατός Ξηράς, το Ναυτικό και η Αεροπορία. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς 
(ΓΕΕΦ), είναι το ανώτατο ιεραρχικά κλιμάκιο και περιλαμβάνει τη στρατιωτική Ηγεσία, το 
Επιτελείο, τις Διοικήσεις/Διευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων και τις Οργανικές του Μονάδες.    

Στον ΥΠΑΜ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου, το Επιτελείο του Υπουργού Άμυνας 
(ΕΠΥΠΑΜ), η Εθνική Αρχή Ασφαλείας και το ΓΕΕΦ. 

Το ΥΠΑΜ χρηματοδοτείται πλήρως από τον κρατικό Προϋπολογισμό και όλες οι δαπάνες, τόσο του 
Υπουργείου, όσο και του ΓΕΕΦ, που βαρύνουν πιστώσεις του Προϋπολογισμού, εγκρίνονται από 
τον ελέγχοντα λειτουργό (Γενικό Διευθυντή ΥΠΑΜ) και ακολούθως ελέγχονται από τη Διεύθυνση 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου.  

Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του ΥΠΑΜ για το έτος 2021, ανήλθαν στα €488.795.905 
και το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας των πιστώσεων, από την υλοποίηση του 
Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 93,7% (€458.153.810). Η κατανομή του πιο πάνω ποσού στα 
επιμέρους Τμήματα/Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, με βάση την υλοποίησή του κατά το 
οικονομικό έτος 2021, αναλύεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

 

Οι συνολικές μεταβολές που παρουσίασαν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά Τμήμα/Κεφάλαιο 
του Προϋπολογισμού, κατά τη χρονική περίοδο 2017 - 2021, απεικονίζονται στα πιο κάτω 
σχεδιαγράμματα:  

6.275.021
1%

151.262.763
33%

157.947.656
35%

142.668.371
31%

Υλοποίηση δαπανών Υπουργείου Άμυνας για το 2021

1101 - Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση 1102 - Κυπριακός Στρατός

1103 - Εθνική Φρουρά 1104 - Αμυντική Θωράκιση
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Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας, σε σχέση με το αντικείμενο του 
παρόντος ελέγχου, περιλαμβάνει τους πιο κάτω Νόμους και Κανονισμούς: 

 Ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος {Ν.19(Ι)/2011}. 

 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος {Ν.36(Ι)/2016}. 

 Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμος {Ν.40/1964}. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 351/2016. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 428/2017. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 
Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 429/2017. 
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 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος {Ν.73(Ι)/2016}. 

 Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί, 
ΚΔΠ201/2007. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

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

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

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

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών και 
Επιτροπών αξιολόγησης, ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

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

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της ορθότητας και κανονικότητας δείγματος συναλλαγών 
του ΥΠΑΜ, που επιλέχθηκε για έλεγχο, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του 
ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων 
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της ΚΔ.  Επιπρόσθετα, διαμέσου του ελέγχου σε αριθμό Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 
ΕΦ, καθώς και της διερεύνησης συγκεκριμένων καταγγελιών, επιδιώχθηκε η εξακρίβωση του 
βαθμού συμμόρφωσης του Υπουργείου με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προηγούμενες συστάσεις 
της Υπηρεσίας μας.  

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 Πρότυπα ISSAI 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: 

 

 

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

Το Πρότυπο 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. 

Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών κατάλληλων 
τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 
υπό τη μορφή ελεγκτικής γνώμης ή/και άλλης έκθεσης, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται δίκαια ή/και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και το κανονιστικό πλαίσιο.    

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

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΠΑΜ, σε επισκόπηση εγγράφων, 
μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και 
το προσωπικό του Υπουργείου. Επιπρόσθετα στοιχεία ελέγχου συγκεντρώθηκαν επίσης, από τις 
καταμετρήσεις των αποθεμάτων περιουσιακών στοιχείων, στις έδρες των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων της ΕΦ.   

Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2021–2022, ενώ τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου 
απορρέουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ για το έτος 2021.   

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΥΠΑΜ - ΓΕΕΦ και οι 
αντίστοιχες απαντήσεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές και αριθμητικά στοιχεία που αφορούν, είτε σε προσωπικά δεδομένα, είτε σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα ευρήματα που προέκυψαν από τον 
οικονομικό έλεγχο των δαπανών Αμυντικής Θωράκισης, λόγω της απόρρητης φύσης τους. Κατά 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται, τόσο η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όσο και η διασφάλιση του 
απορρήτου των πληροφοριών που σχετίζονται με την άμυνα του Κράτους, χωρίς ωστόσο να 
περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που 
επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς διενέργειας τόσο του οικονομικού ελέγχου, όσο και του ελέγχου συμμόρφωσης 
χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος  {Ν.19(Ι)/2011}. 

 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος  {Ν.36(Ι)/2016}. 

 Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμος {Ν.40/1964}. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 351/2016. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 428/2017. 

 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 
Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 429/2017. 

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

 Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί 
ΚΔΠ201/2007. 

 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων 
Κανονισμοί, ΚΔΠ 138/2016. 

 Οι περί του Συντονισμού Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων, Έργων και 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές στους Τομείς 
της Άμυνας και Ασφάλειας και για Συναφή θέματα Νόμος (Ν. 173(Ι)/2011). 

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

 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. 

 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμοί του 2014 (ΚΔΠ 504/2014). 

 Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού 
Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (Ν.3(Ι)/2014). 
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 Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των ΚΨΜ Κανονισμοί της ΕΦ του 1991 
(ΚΔΠ 27/1991). 

 Εγκύκλιος 1730 «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών» του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, ημερ. 6.11.2014. 

Επιπρόσθετα, στον υπό αναφορά έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου,  
ρυθμιστικές Πάγιες Διαταγές του ΓΕΕΦ και συστάσεις που προέκυψαν από προηγούμενους 
ελέγχους της Υπηρεσίας μας.       
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες των παραγράφων 4.1 και 4.2, εξήχθησαν 
από την Υπηρεσία μας, μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (FIMAS), καθώς και των ηλεκτρονικών 
εντύπων που ετοιμάστηκαν για συλλογή και καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Γενικού Λογιστηρίου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στους υπόλοιπους πίνακες των 
παραγράφων 4.3-4.5, παρουσιάζονται αυτούσια, όπως αυτά μας υποβλήθηκαν από το ΥΠΑΜ, μετά 
από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήσαμε, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, εύλογη διαβεβαίωση για την 
ορθότητά τους.    

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι πραγματικές δαπάνες του ΥΠΑΜ από το 2010 μέχρι το 2021 
και σύγκριση της ποσοστιαίας αύξησης των δαπανών του ΥΠΑΜ και της ποσοστιαίας αύξησης των 
συνολικών δαπανών της Δημοκρατίας. 
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4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 2.035.152 
Δαπάνες 458.153.810 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 3.850.000 2.035.152 ( 1.814.848) - 
Δαπάνες 
προσωπικού 

163.840.096 155.486.231  8.353.865 5,09 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

323.120.769 302.102.478 21.018.291 6,50 

Μεταβιβάσεις 1.797.020 554.137 1.242.883 69,16 
Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

38.020 10.964 27.056 71,16 

4.2 Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά 52.610 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 2.352.100 

4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 3.130 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 37 
Μόνιμο προσωπικό (αποσπασμένο προσωπικό) - 
Έκτακτο προσωπικό 3.991 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 576 

Σύνολο 7.734 

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1.225 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  10.492.382 
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4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. λήξης 
σύμβασης 

  €    
Κεντρικά γραφεία 
ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (Λεωφ. 
Στροβόλου 172-174, 2048 
Στρόβολος, Λευκωσία 

12.351 794.475 26.2.2019  25.2.2028 
(συμπεριλαμβανο

μένης της 
παράτασης 

τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης 
ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 1700, Φ/Σχ. 
21/61Ε2-30/5Ε1, Στρόβολος)  

652 4.800 1.10.2019  30.9.2025 
(συμπεριλαμβανο

μένης  της 
παράτασης 

τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης 
ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 3957, Φ/Σχ. 
30/5Ε1, Στρόβολος) 

610 4.800 1.10.2019  30.9.2025 
(συμπεριλαμβανο

μένης  της 
παράτασης 

τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης 
ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 
1681,1682,1683,1684 Φ/Σχ. 
21/61Ε2-30/5Ε1, Στρόβολος) 

2343 16.800 1.1.2020  31.12.2025 
(συμπεριλαμβανο

μένης  της 
παράτασης 

τεσσάρων χρόνων) 
Λέσχη Αξιωματικών 
Λευκωσίας (Λεωφ. Λάρνακος 
61, Αγλαντζιά, Λευκωσία) 

327 (ισόγειο) &  
179 (υπόγειο) 

55.200 14.1.2019 13.1.2021 13.1.2022 

Λέσχη Αξιωματικών Λεμεσού 
(Αιόλου 12, Λεμεσός) 

276 16.200 15.3.2010  14.3.2017 

Λέσχη Αξιωματικών 
Κακοπετριάς (Γρίβα Διγενή 9, 
Κακοπετριά  

110 2.706 15.11.1975  Δεν υπάρχει 

Λέσχη Αξιωματικών  
Αμμοχώστου (Λεωφ. 
Πρωταρά 116, Παραλίμνι) 

180 3.600 1.6.1995  31.5.2002 

Στρατολογικά Γραφεία 
Λευκωσίας-Κερύνειας-
Μόρφου & Στρατιωτική 
Εισαγγελία (Διογένους 1, 
Έγκωμη) 

397 1 
(συμβολικό) 

1.11.2011  31.10.2019 

Στρατολογικά Γραφεία 
Λεμεσού (Αγίας Φυλάξεως 
168, T.C.I. TOWER 2, Κάψαλος 
Λεμεσός) 

190 13.800 1.10.2013  30.9.2019 
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Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. λήξης 
σύμβασης 

Παρατηρητήριο Εθνικής 
Φρουράς (Οδός Λήδρας 179, 
Λευκωσία) 

84 
(Παρατηρητήριο) 

& 41 (θάλαμος 
οπλιτών) 

3.570 1.8.1985  31.7.1988 

Καταβολή μισθώματος 
(ενοικίων) ιδιωτικών 
τεμαχίων γης και 
υποστατικών για 
εξυπηρέτηση αμυντικών 
αναγκών της Δημοκρατίας  

 92.782    

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης 
του ακινήτου, το ΥΠΑΜ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται υπό τους 
ίδιους όρους  και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου ενοικιαστήριου 
εγγράφου. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας  και συστάσεις 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ για το έτος 2021, επιλέγηκε για 
έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, δείγμα συναλλαγών, από το 
FIMAS, σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες του ΥΠΑΜ, καθώς και δείγμα απολαβών στελεχών - 
προσωπικού της ΕΦ, από το Σύστημα Μισθολογίου του ΓΛ. Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε δείγμα  
συναλλαγών  που αφορούσαν στις δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης του Υπουργείου, αλλά λόγω της 
απόρρητης φύσης τους, τα ευρήματα/συμπεράσματα που προέκυψαν δεν περιλήφθηκαν στην 
παρούσα Έκθεση.  

Τα ευρήματα από τους πιο πάνω ελέγχους, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν σε απόρρητα θέματα, 
παρατίθενται πιο κάτω. 

5.1 Μητρώα περιουσιακών στοιχείων  

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, εκκρεμεί επί σειρά ετών, τόσο η 
δημιουργία μητρώων περιουσιακών στοιχείων, για την καταχώριση των αποθεμάτων 
κεφαλαιουχικής φύσεως (π.χ. γραφειακός εξοπλισμός, έπιπλα, βιβλία, μηχανήματα κ.τ.λ.) που 
αγοράζονται ή προμηθεύονται στο Υπουργείο, όσο και η ετήσια υποβολή στη Γενική Λογίστρια, με 
κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή, του πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των προνοιών των σχετικών  Κανονισμών Αποθηκών.  
Επιπρόσθετα, είχαμε επισημάνει ότι, κατόπιν αιτήματος του ΥΠΑΜ, δόθηκε έγκριση από το 
Υπουργείο Οικονομικών, από το 2012, για δημιουργία νέων μητρώων περιουσιακών στοιχείων, 
αφού πρώτα διενεργηθεί φυσική καταμέτρηση της κινητής περιουσίας, ωστόσο το ΥΠΑΜ 
επικαλούμενο την επικείμενη μεταστέγασή του στο νέο κτήριο δεν είχε προωθήσει τις 
απαιτούμενες ενέργειες. Ακολούθως, το ΥΠΑΜ με νεότερη επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας 
ανέφερε ότι αναμένει την τοποθέτηση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), 
λειτουργού που θα αναλάβει ως προϊστάμενη του αρχείου και έτσι θα παρασχεθεί η ευχέρεια 
καθορισμού υπεύθυνης λειτουργού για τήρηση του αναλυτικού μητρώου περιουσιακών 
στοιχείων. Παρόλο ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ολοκλήρωση της υπό αναφορά 
μεταστέγασης του Υπουργείου στα νέα κτήρια το 2019 και τοποθετήθηκε προϊστάμενη αρχείου, 
διαπιστώσαμε πως εκκρεμεί, μέχρι και σήμερα, η δημιουργία του υπό αναφορά μητρώου 
περιουσιακών στοιχείων.     

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη άμεσης καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων του 
Υπουργείου  και συμμόρφωσης με τις πρόνοιες  των σχετικών Κανονισμών Αποθηκών. 

Το ΥΠΑΜ, μας ανέφερε ότι έχουν σταλθεί επιστολές στο ΤΔΔΠ, για ενίσχυσή του με προσωπικό που 
θα αναλάβει τη δημιουργία του μητρώου περιουσιακών στοιχείων. 

5.2 Λογαριασμός Προκαταβολών Εθνικής Φρουράς «Ακάλυπτες Επιταγές».  

Επιταγή ύψους €128.145, ημερ. 22.12.1999, εκδόθηκε από συγκεκριμένη εταιρεία ως εγγύηση 
συμμετοχής σε διαγωνισμό για ανέγερση στρατοπέδου. Όταν κατατέθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή, λόγω αθέτησης του Αναδόχου να προσκομίσει εμπρόθεσμα εγγύηση πιστής εκτέλεσης του 
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συμβολαίου, η επιταγή επιστράφηκε μέσω της Κεντρικής Τράπεζας ως απλήρωτη, λόγω έλλειψης 
διαθέσιμων κεφαλαίων από τον εκδότη της. Σημειώνουμε ότι, το αρμόδιο Δικαστήριο επέβαλε 
ποινή φυλάκισης με αναστολή στον διευθυντή της εταιρείας που εξέδωσε την πιο πάνω επιταγή, 
ενώ κινήθηκε παράλληλα και αγωγή κατά της εταιρείας, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με επιστολή 
της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 25.11.2008, δεν κατέστη εφικτό να επιδοθεί, καθότι οι εναγόμενοι 
είχαν εγκαταλείψει τη διεύθυνσή τους.  Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 
Υπουργείο με επιστολή του, ημερ. 8.12.2008, ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με την 
ταχυδρομική διεύθυνση της εν λόγω εταιρείας και παρόλο που ακολούθησαν και άλλες επιστολές, 
με τελευταία, ημερ. 10.9.2021, εντούτοις το συγκεκριμένο θέμα παραμένει μέχρι και σήμερα 
στάσιμο.  
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6. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις 

Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν σε απόρρητες 
πληροφορίες, παρατίθενται πιο κάτω. 

6.1 Έλεγχος διαχειρίσεων Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της ΕΦ.  

Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε συνολικά 21 Μονάδες-Ανεξάρτητες 
Υπομονάδες της ΕΦ, κατά το χρονικό διάστημα 5.11.2021 – 13.4.2022, στο πλαίσιο των οποίων 
διενεργήθηκαν, μεταξύ άλλων, δειγματοληπτικές καταμετρήσεις ειδών γενικού υλικού, καυσίμων, 
εντύπων, εφοδιασμού-τροφίμων, μετρητών ΚΨΜ, φαρμακευτικού υλικού και νοσοκομειακού 
εξοπλισμού, καθώς επίσης πυρομαχικών και ατομικού οπλισμού. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν τα 
φυσικά μέτρα ασφαλείας των ελκυστικών υλικών. Από τους πιο πάνω ελέγχους, προέκυψαν τα 
ακόλουθα θέματα:  

α. Γειτνίαση κατοικιών με αποθήκη πυρομαχικών. Διαπιστώσαμε ότι πλησίον αποθήκης 
πυρομαχικών συγκεκριμένης Μονάδας, έχει ανεγερθεί αριθμός κατοικιών, γεγονός που εγκυμονεί 
κινδύνους.    

Σύσταση: Συστήσαμε όπως αποφεύγεται η αποθήκευση πυρομαχικών σε χώρους που 
γειτνιάζουν με κατοικίες.   

Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 20.5.2022, μας ανέφερε ότι οι κατοικίες ανεγέρθηκαν μετά την 
ανέγερση των αποθηκών, χωρίς να ερωτηθεί η Υπηρεσία και να τηρηθούν αποστάσεις. Παρόλα 
αυτά, αποφασίστηκε η εγκατάσταση τεχνητών αναχωμάτων μπροστά από δύο αποθήκες 
πυρομαχικών.  

β. Βασικοί φόρτοι πετρελαίου. Διαπιστώσαμε ότι, οι βασικοί φόρτοι πετρελαίου είναι 
τοποθετημένοι σε βαρέλια σε υπαίθριο χώρο εντός συγκεκριμένου στρατοπέδου, το οποίο 
ευρίσκεται σε δασώδη περιοχή. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους ανάφλεξης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων προς 
αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς.  

 Το ΓΕΕΦ με το πιο πάνω έγγραφό του, μας ανέφερε ότι η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας, 
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στον εν λόγω αποθηκευτικό χώρο, διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

(i) Λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα από την υπεύθυνη Μονάδα, προς αποτροπή του 
κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.   

(ii) Υφίσταται ανάγκη αναβάθμισης της εν λόγω υποδομής (ανακατασκευή υπόστεγου – 
δαπέδου), αφενός για αντιμετώπιση άλλων κινδύνων, που δεν σχετίζονται με τον 
κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών και αφετέρου για συμμόρφωση με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί σχετικό αίτημα από 
την υπεύθυνη Μονάδα, για εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από τον αρμόδιο 
φορέα του ΓΕΕΦ.  

γ. Καταστροφή ελεγχόμενων εντύπων χωρίς να προηγηθεί έλεγχος από την Υπηρεσία μας.  
Διαπιστώσαμε ότι Μονάδα της ΕΦ προέβηκε στην καταστροφή ελεγχόμενων εντύπων 
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«Δικαιολογητικά Παραλαβής/Χορήγησης Υλικών-Εφοδίων ΕΦ1», χωρίς να προηγηθεί ο 
απαιτούμενος έλεγχος από την Υπηρεσία μας. Ειδικότερα, βάσει σχετικής Πάγιας Διαταγής του 
ΓΕΕΦ, απαιτείται επιβεβαίωση ότι τα προς καταστροφή έντυπα ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από 
την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  

Σύσταση: Υπογραμμίσαμε την ανάγκη συμμόρφωσης με τη σχετική Διαταγή. 

δ. Μη εντοπισμός ελεγχόμενων εντύπων. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σε συγκεκριμένη 
Μονάδα της ΕΦ, δεν εντοπίστηκε αριθμός ελεγχόμενων εντύπων (διπλότυπα έντυπα αποδείξεων 
είσπραξης ΕΦ64).  

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη καταβολής προσπαθειών για άμεσο εντοπισμό τους και 
υποβολή τους στην Υπηρεσία μας για έλεγχο.    

Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 11.10.2022, μας ανέφερε ότι, η δικογραφία της ανάκρισης, για την 
εξακρίβωση των αιτιών και συνθηκών υπό τις οποίες δεν εντοπίστηκαν τα εν λόγω έντυπα, τέθηκε 
στο Αρχείο, καθότι δεν προέκυψε μαρτυρία που να καταδεικνύει εύλογη υποψία τέλεσης 
αδικήματος ή δόλο από οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε ζημιά-διαφορά (οικονομική ή λογιστική).   

ε. Περιστροφή φαρμάκων και αναλωσίμων ειδών.  Διαπιστώσαμε ότι, μετά την εφαρμογή του 
Γενικού Συστήματος Υγείας, κατέστη αδύνατη πλέον η περιστροφή συγκεκριμένων φαρμάκων των 
Πολεμικών Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού, τα οποία έχουν παύσει να χορηγούνται από τις 
φαρμακευτικές αποθήκες της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, με 
αποτέλεσμα,  πέραν του ότι καταλαμβάνουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, ορισμένα από τα 
φάρμακα αυτά να έχουν ήδη λήξει και για άλλα η ημερομηνία λήξης τους, επρόκειτο να παρέλθει 
σύντομα, καθιστώντας τα ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση.   

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί η ετοιμασία πρωτοκόλλου συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων Υπουργείων, έτσι ώστε να παρθούν σχετικές αποφάσεις που θα επιφέρουν την 
επίλυση του θέματος το συντομότερο δυνατόν και οι σχετικές διαδικασίες που θα συμφωνηθούν 
να περιληφθούν σε Πάγια Διαταγή.  

Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 5.7.2022, μας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύγκλιση 
επιπρόσθετων συνεδριών μεταξύ του ΥΠΑΜ και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, με 
σκοπό την επίλυση της πιο πάνω δυσχέρειας.  

στ. Συνταγές φαρμάκων. Διαπιστώσαμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνταγές φαρμάκων 
που υποβάλλονται στο φαρμακείο του ανεφοδιαστικού οργάνου της ΕΦ, δεν φέρουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, όπως τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ασθενής, τη διάγνωση, σφραγίδα 
ιατρού, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή αριθμό μητρώου του δικαιούχου και τη σχέση μεταξύ 
δικαιούχου στελέχους και ασθενούς.  

Σύσταση: Για καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο της χορήγησης των φαρμάκων, συστήσαμε 
όπως συμπληρώνονται τα πιο πάνω στοιχεία, σε όλες τις περιπτώσεις.  

 Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 5.7.2022, μας ανέφερε ότι διενεργείται αυστηρότερος έλεγχος στις 
ιατρικές συνταγές που προσκομίζονται στο φαρμακείο, προκειμένου να μην γίνονται αποδεκτές 
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όσες από αυτές δεν φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 
μητρώου, Μονάδα, ιατρική διάγνωση, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. 

ζ. Καταμέτρηση οπλισμού και πυρομαχικών από Επιτροπή. Διαπιστώσαμε ότι, στο πρακτικό 
καταμέτρησης οπλισμού, πυρομαχικών και ελκυστικών υλικών συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, 
ημερ. 2.11.2021, υπήρχαν σημαντικές αδικαιολόγητες διαφορές, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν ούτε 
διερευνήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που υπέγραψε το εν λόγω πρακτικό. Κατόπιν 
ερωτήματός μας, μάς αναφέρθηκε ότι οι πιο πάνω διαφορές οφείλονταν σε τυπογραφικά λάθη. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι, το υπό αναφορά πρακτικό είναι υπογραμμένο από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής και τον Διοικητή της Μονάδας, αλλά δεν ζητήθηκαν οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την 
ύπαρξη των εν λόγω διαφορών, ούτε προωθήθηκαν οποιεσδήποτε ενέργειες για διερεύνησή τους, 
καταδεικνύει πως η  διενέργεια των καταμετρήσεων που αφορά σε τόσο σοβαρό και ευαίσθητο 
θέμα, καθώς και η ετοιμασία του σχετικού πρακτικού, δεν πραγματοποιήθηκε με την απαιτούμενη 
επιμέλεια και δέουσα προσοχή.  Επιπρόσθετα, επισημάναμε ότι, σε μεταγενέστερο πρακτικό 
καταμέτρησης, που αφορούσε στην αμέσως επόμενη καταμέτρηση, δεν υπήρχαν αδικαιολόγητες 
διαφορές.   

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη επίδειξης της δέουσας προσοχής και επιμέλειας, που 
αρμόζει κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω καταμετρήσεων και της ετοιμασίας του σχετικού 
πρακτικού.   

Το ΓΕΕΦ στο έγγραφό του, ημερ. 4.8.2022, μας ανέφερε ότι θα επιδεικνύεται εφεξής η δέουσα 
προσοχή.  

η. Χορηγήσεις υλικών σε Λόχους και Τμήματα Μονάδας. Διαπιστώσαμε ότι, για την χρέωση 
των υλικών στους Λόχους και σε διάφορα Τμήματα συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, δεν 
χρησιμοποιούνταν τα χρεωστικά έντυπα ΕΦ10 «Απόδειξη Παράδοσης ή Παραλαβής», κατά 
παράβαση της σχετικής πρόνοιας της Πάγιας Διαταγής 6-15/2015. Αντί αυτού, ετοιμάζονταν 
ιδιόχειρα χρεωστικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία  τυπώνονταν και ακολούθως 
υπογράφονταν από τους αρμόδιους. Διευκρινίσαμε επίσης ότι, με βάση την πιο πάνω Πάγια 
Διαταγή, στις περιπτώσεις όπου τα προς χρέωση υλικά ξεπερνούν τα 25, τότε δύναται να 
ετοιμαστεί μηχανογραφημένη κατάσταση, η οποία ωστόσο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
εκδιδόμενου εντύπου ΕΦ10.  

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη ετοιμασίας νέων χρεωστικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
πιο πάνω Πάγιας Διαταγής.  

Το ΓΕΕΦ στο έγγραφό του, ημερ. 4.8.2022, μας ανέφερε ότι, περατώθηκε η σύνταξη των 
προβλεπόμενων χρεωστικών εντύπων ΕΦ10. 

θ. Συνθήκες φύλαξης φυσιγγίων Μονάδας. Διαπιστώσαμε ότι, φυσίγγια 7,62 χιλ. 
φυλάσσονταν σε αποθήκη συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, η οποία ωστόσο δεν διέθετε τα 
αναγκαία μέτρα πυρασφαλείας, που καθορίζονται στη σχετική Πάγια Διαταγή του ΓΕΕΦ. 

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής Πάγιας Διαταγής.  
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Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 18.7.2022, μας ανέφερε ότι έχουν τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη 
αποθήκη, τα προβλεπόμενα μέσα πυρασφαλείας.  

ι. Εγκαταστάσεις/πεπαλαιωμένη αποθήκη. Σε συγκεκριμένη Μονάδα της ΕΦ, χρησιμοποιείται, 
ως αποθηκευτικός χώρος, μεγάλη μεταλλική αποθήκη, η οποία, όπως αναφέραμε επανειλημμένα σε 
σχετικές επιστολές μας στο ΓΕΕΦ, παρουσιάζει οξείδωση των μεταλλικών μερών, καθώς και 
μετακίνηση λαμαρινών από την οροφή. Παρά το ότι είχε καθοριστεί η διενέργεια περιοδικού 
επανελέγχου της στατικότητάς της από πολιτικό μηχανικό, ανά διετία–τριετία, εντούτοις 
διαπιστώσαμε ότι δεν έχει γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος, από το 2014. Ο προϊστάμενος Σχηματισμός, 
πρότεινε, τον Μάιο του 2015, την κατεδάφισή της και την κατασκευή στην υφιστάμενη θέση, τεσσάρων 
μικρότερων αποθηκών. Ο Σχηματισμός αιτήθηκε επανειλημμένα τον έλεγχο της συγκεκριμένης 
αποθήκης, ωστόσο αυτός δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω αδυναμίας, τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΜ, όσο και του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Ακολούθως, τον Νοέμβριο του 2021, οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του ΥΠΑΜ διενήργησαν οπτικό έλεγχο της αποθήκης, αναφέροντας πως έχει ολοκληρώσει 
τον κύκλο ζωής της και θα πρέπει να εκκενωθεί και να κατεδαφιστεί, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο 
για την ασφάλεια του προσωπικού που διακινείται εντός και γύρω από αυτή.  

Ο Σχηματισμός επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2021, επισημαίνοντας την αδήριτη ανάγκη 
διενέργειας επιτόπιας επιθεώρησης της υπό αναφορά αποθήκης, από τη Διεύθυνση Υγιεινής και 
Ασφάλειας του ΓΕΕΦ, προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο παρέχεται η απαιτούμενη 
ασφάλεια στο προσωπικό που εισέρχεται καθημερινά σε αυτή ή θα πρέπει να εκκενωθεί το 
συντομότερο, μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση επισκευής ή κατεδάφισης και ανέγερσης στην 
υφιστάμενη θέση τεσσάρων μικρότερων αποθηκών.   

Σύσταση: Επισημάναμε ότι, θα πρέπει να ληφθούν σύντομα αποφάσεις κατά πόσο η εν λόγω 
αποθήκη έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της και πρέπει να εκκενωθεί και κατεδαφιστεί ή 
επιδέχεται επισκευής. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Σχηματισμού 
για ανέγερση τεσσάρων μικρότερων αποθηκών, για να αποφευχθεί η τοποθέτηση υλικών 
διαφορετικών Διαχειρίσεων της Μονάδας στην ίδια αποθήκη.   

Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 3.10.2022, μας ανέφερε ότι, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης, 
αποφασίστηκε η εξέταση του ενδεχομένου επισκευής και συντήρησης της εν λόγω αποθήκης. Στο 
παρόν στάδιο έχουν απομακρυνθεί τα υλικά της Διαχείρισης Γενικού Υλικού και μέρος της 
Διαχείρισης Ανταλλακτικών Οχημάτων. Παράλληλα, η Μονάδα προβαίνει ανελλιπώς σε ενέργειες 
για την εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων και τη σταδιακή αποθήκευση των υλικών σε αποθήκες 
των αντίστοιχων  Διαχειρίσεων.  

ια. Μη συμφιλίωση στοιχείων οπλισμού μεταξύ μηχανογραφημένου αρχείου ΓΕΕΦ και 
ανεφοδιαστικού οργάνου. Βάσει των ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων μας, τα στοιχεία του 
μηχανογραφικού αρχείου οπλισμού (τυφέκια) που τηρείται στο ΓΕΕΦ, δεν συμφωνούσαν με τα 
αντίστοιχα στοιχεία του ανεφοδιαστικού οργάνου οπλισμού της ΕΦ. Για  αποκατάσταση των 
παρατηρήσεών μας, δόθηκαν οδηγίες από το ΓΕΕΦ από το 2011, όπως διεξαχθεί  γενική απογραφή, 
σε πρώτη φάση του αποθέματος ενεργού οπλισμού των αποθηκών της εν λόγω Μονάδας 
(ανεφοδιαστικού οργάνου) και σε δεύτερη φάση του υπόλοιπου οπλισμού και οπτικού υλικού. 
Παρόλο ότι ολοκληρώθηκαν οι δύο φάσεις  της καθολικής απογραφής και το ΓΕΕΦ μάς ανέφερε 
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πως η διαδικασία αντιπαραβολής των στοιχείων συνεχίζεται αδιάλειπτα επί ημερήσιας βάσης, τα 
στοιχεία με βάση το χειρογραφικό σύστημα καταγραφής κύριου υλικού αποθέματος της υπό 
αναφορά Μονάδας, εξακολουθούσαν, μέχρι τον Μάρτιο του 2020, να μην συμφωνούν με αυτά του 
μηχανογραφικού συστήματος.  Δεδομένου ότι, η διευθέτηση του όλου θέματος θα συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Μονάδας, καθώς και στη μείωση του διοικητικού κόστους, η 
Μονάδα, με έγγραφό της προς το ΓΕΕΦ, αιτήθηκε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.  

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο θέμα εκκρεμεί για πολλά χρόνια, 
επισημάναμε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της αντιπαραβολής 
των στοιχείων της Μονάδας, με τα στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος του ΓΕΕΦ.    

Το ΓΕΕΦ με έγγραφό του, ημερ. 3.10.2022, μας ανέφερε ότι, οι πιο πάνω διαδικασίες υλοποιούνται 
από τριμελή επιτροπή, σταδιακά την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα, κατά κατηγορία υλικού, 
προκειμένου να συνεχίζονται απρόσκοπτα οι δοσοληψίες των υλικών από την υπεύθυνη 
Διαχείριση της εν λόγω Μονάδας.  

6.2 Απασχόληση Στρατιωτικών Ιατρών στο ΓεΣΥ.  

 Στο πλαίσιο ελέγχου αναφορικά με την ένταξη στρατιωτικών ιατρών στο ΓεΣΥ, διαπιστώσαμε ότι 
αριθμός ειδικών ιατρών (αξιωματικοί υγειονομικού) είχαν εγγραφεί στο σύστημα και ασκούσαν 
ιδιωτική ιατρική, χωρίς να είχαν εξασφαλίσει, μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου μας, την 
απαιτούμενη άδεια του Υπουργού Άμυνας.  Για το συγκεκριμένο θέμα, η Υπηρεσία μας εξέδωσε, 
στις 26.11.2020, την Ειδική Έκθεση, ΥΠΑΜ 01/2020 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ΕΦ και 
Ιδιωτική Απασχόληση Στρατιωτικών Ιατρών». Οι εν λόγω στρατιωτικοί ιατροί εισέπραξαν, επιπλέον 
των μηνιαίων απολαβών τους, σημαντικά ποσά από το ΓεΣΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
περίπτωση στρατιωτικού  ιατρού, ο οποίος σε διάστημα μόλις πέντε μηνών από την ημερομηνία 
εγγραφής του στο ΓεΣΥ, εισέπραξε συνολικά €226.016.   

Αναφορικά με το θέμα της παροχής υπηρεσιών στο ΓεΣΥ από τους πιο πάνω στρατιωτικούς 
ιατρούς, είχε διενεργηθεί, στη βάση των επισημάνσεών μας, στρατιωτική ανάκριση, βάσει του 
πορίσματος της οποίας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

α. Στο σύνολό τους οι ιατροί, υπέβαλαν αίτηση και εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ, χωρίς την έγκριση του 
Υπουργού Άμυνας. Επίσης παραβίαζαν το ωράριο εργασίας τους, εκτελώντας καταχωρήσεις 
και συνταγογραφήσεις εν ώρα εργασίας, υποκύπτοντας σε πειθαρχικά παραπτώματα της 
πάσας παράλειψης συμμορφώσεως προς τις γενικές διαταγές του Διοικητή και της ιδιωτικής 
εργασίας, κατά παράβαση των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΕΦ.  

β. Αριθμός ιατρών, ενώ διατελούσαν σε αναρρωτική άδεια, εισέρχονταν στο σύστημα ΓεΣΥ 
εκτελώντας καταχωρίσεις και συνταγογραφήσεις, διαπράττοντας έτσι το πειθαρχικό 
παράπτωμα της αναξιοπρεπούς και ανοίκειου συμπεριφοράς. 

γ. Συγκεκριμένος ιατρός υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα αμέλειας καθήκοντος, κατά 
παράβαση των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΕΦ. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ διέταξε τον πειθαρχικό έλεγχό τους από τη 
Διοικούσα Αξιωματικό, η οποία  αποφάσισε όπως μη ελεγχθούν πειθαρχικά, παραθέτοντας τους 
εξής λόγους: 

α. Η αλλαγή στη νομοθεσία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής από 
στρατιωτικούς ιατρούς. 

β. Η εγγραφή στο ΓεΣΥ έγινε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των ασθενών 
τους, για την αρτιότερη παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τους. 

γ. Την πολύχρονη υπηρεσία τους και πλήρη ευσυνειδησία στα καθήκοντά τους, καθώς και τη 
διοικητική απολογία τους. 

Ως αποτέλεσμα, η δικογραφία της ποινικής ανάκρισης, που διατάχθηκε για τη διερεύνηση των 
συνθηκών και αιτιών όπου οι συγκεκριμένοι στρατιωτικοί ιατροί παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο 
του ΓεΣΥ, τέθηκε στο αρχείο, με απόφαση του Αρχηγού της ΕΦ. 

Επιπλέον των πιο πάνω, με οδηγίες του ΥΠΑΜ, η πειθαρχική έρευνα που διεξήχθη σε βάρος τους, 
τέθηκε ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και ακολούθως, δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για 
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για την ύπαρξη τυχόν ποινικών αδικημάτων. Με την 
ολοκλήρωση της διερεύνησης και υποβολή του σχετικού φακέλου, ο Γενικός Εισαγγελέας 
αποφάνθηκε ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει τη διάπραξη ποινικών 
αδικημάτων εναντίον των εν λόγω  στρατιωτικών ιατρών.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ. 20.4.2021, ζήτησε από τον Έφορο Φορολογίας και  τη 
Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), όπως διεξάγουν σχετική διερεύνηση 
για διαπίστωση της δήλωσης των συμπληρωματικών εισοδημάτων από τα εμπλεκόμενα φυσικά 
πρόσωπα. Ο Έφορος Φορολογίας, στην απαντητική επιστολή του, ημερ. 7.7.2022, μας ανέφερε ότι, 
αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον ενός ιατρού, ενώ για τους υπόλοιπους, η 
σχετική αλληλογραφία στάλθηκε για έλεγχο στα Επαρχιακά Γραφεία Φορολογίας. Επίσης, όπως 
προκύπτει από την απάντηση των ΥΚΑ, ημερ. 2.2.2022, οι εν λόγω ιατροί δεν ήταν  εγγεγραμμένοι 
ως αυτοτελώς εργαζόμενοι και κλήθηκαν, στη βάση των ευρημάτων μας, από τις ΥΚΑ για εγγραφή 
τους, προκειμένου να καταβάλλουν τις νενομισμένες εισφορές. 

6.3 Μη τήρηση των Κανονισμών ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων στο ΥΠΑΜ.  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε, σχετικά με την τήρηση τόσο των Κανονισμών και Διατάξεων, που 
αφορούν στην υποχρέωση καταχώρησης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης προς/από την 
εργασία των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και της αντίστοιχης εγκυκλίου με αρ. 1597, ημερ. 
4.10.2019, του ΤΔΔΠ, προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα:   

α. Διαπιστώσαμε φαινόμενα μη επαρκούς ελέγχου της τήρησης του θεσμοθετημένου ωραρίου 
της Δημόσιας Υπηρεσίας και ανομοιομορφίας ως προς τον χειρισμό του συστήματος καταγραφής 
του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης προς/από την εργασία του πολιτικού προσωπικού του  
ΥΠΑΜ. 
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Σύσταση: Το Υπουργείο να διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών νομοθετικών Διατάξεων, βάσει 
των οποίων κάθε υπάλληλος οφείλει να τηρεί τακτική ώρα προσέλευσης και αναχώρησης από 
τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο εργασίας. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου το Υπουργείο κρίνει ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να ζητήσει σχετική έγκριση από 
το ΤΔΔΠ, για εφαρμογή οποιασδήποτε διευθέτησης/απόκλισης, που κρίνεται απαραίτητη για 
υπηρεσιακούς λόγους.  

Το ΥΠΑΜ με έγγραφό του, ημερ. 19.10.2022, μας ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω 
συστάσεις, έχει εγκαταστήσει νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της ώρας προσέλευσης και 
αποχώρησης από την εργασία, το οποίο λειτουργεί κανονικά, χωρίς να διαπιστώνονται 
οποιεσδήποτε βλάβες. Επιπλέον, κοινοποιήθηκε στο προσωπικό του Υπουργείου, αυστηρή 
εγκύκλιος επιστολή,  τόσο για την εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών  και Διατάξεων ελέγχου του 
χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία, όσο και την τήρηση μητρώου καταχώρησης 
ενδιάμεσων απουσιών. Επιπλέον, μας διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση του Υπουργείου παρακολουθεί 
την όλη διαδικασία, η οποία τηρείται με απόλυτη συμμόρφωση στους Κανονισμούς και ουδείς 
εξαιρείται από την τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου.   

β. Το στρατιωτικό προσωπικό που ασκεί γραφειακά καθήκοντα στο ΥΠΑΜ, δεν καταχωρεί την 
ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου ή σε 
κάποιο αντίστοιχο Μητρώο Παρουσιών, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτος ο ενδεδειγμένος 
έλεγχος του ωραρίου εργασίας τους.   

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας – 
Εκπαιδεύσεις – Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμούς 2021, που αφορούν στη θεσμοθέτηση του 
ωραρίου εργασίας των στρατιωτικών, εισηγηθήκαμε όπως ο έλεγχος της προσέλευσης και 
αποχώρησης όλου του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΥΠΑΜ και στο ΓΕΕΦ, 
διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής.  

Το ΥΠΑΜ με έγγραφό του, ημερ. 19.10.2022, μας ανέφερε ότι, για το στρατιωτικό προσωπικό που 
υπηρετεί στο ΥΠΑΜ, οι ώρες προσέλευσης στην εργασία και αποχώρησης από αυτή, 
καταγράφονται, από τις 17.10.2022, από ηλεκτρονικό σύστημα, μετά από κτύπημα κάρτας, όπως 
ακριβώς εφαρμόζεται στους δημοσίους υπαλλήλους.  

6.4 Διεξαγωγή βολής τυφεκίων με τη συμμετοχή κληρικών.   

Συγκεκριμένη Μονάδα της ΕΦ, με έγγραφό της, ημερ. 8.1.2022, προγραμμάτισε τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικής βολής για το προσωπικό της, με τη συμμετοχή στελεχών του προϊστάμενου 
Σχηματισμού, στις 8.2.2022. Κατά την εκτέλεση της βολής, κληρικοί και μέλη του προσωπικού 
συγκεκριμένης Ιεράς Μητρόπολης, επισκέφθηκαν το πεδίο βολής και αφού ξεναγήθηκαν από 
στελέχη της Δύναμης, συμμετείχαν σε αυτήν κάνοντας βολές με στρατιωτικά τυφέκια, έπειτα από 
προφορική έγκριση του τότε Διοικητή του Σχηματισμού. Σχετικές φωτογραφίες με στιγμιότυπα που 
απεικόνιζαν την ενεργό συμμετοχή τους στη βολή, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.     

Η Υπηρεσία μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε νομική βάση, ούτε άλλη επιχειρηματολογία για 
ενδεχόμενο επιχειρησιακό όφελος για την ΕΦ, σχετικά με διεξαγωγή βολής από άτομα που είναι 
απαλλαγμένα από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην ΕΦ και που, 
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ενδεχομένως, δεν έχουν τύχει ούτε καν βασικής εκπαίδευσης στη χρήση όπλων και πυρομαχικών. 
Επιπρόσθετα, επισημάναμε ότι, ο συνολικός αριθμός πυρομαχικών που αναλώθηκε ισούταν με την 
αρχική ποσότητα που προγραμματίστηκε για χρήση από το προσωπικό της Μονάδας και του 
Σχηματισμού, από το οποίο συμπεράναμε ότι τα στελέχη και οπλίτες της ΕΦ δεν έλαβαν την 
προγραμματισθείσα εκπαίδευση.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πιο πάνω πρακτική δεν φαίνεται να είχε οποιοδήποτε επιχειρησιακό 
όφελος για την ΕΦ, αλλά αντιθέτως είχε επιφέρει μόνο κόστος, ενώ παράλληλα δημιούργησε 
προηγούμενο σε ενδεχόμενα μελλοντικά αιτήματα για συμμετοχή σε βολές από άλλα οργανωμένα 
σύνολα, ζητήσαμε από το ΓΕΕΦ, όπως μας ενημερώσει ως προς το νομικό υπόβαθρο της εν λόγω 
ενέργειας.  

Το ΓΕΕΦ, με την επιστολή του, ημερ. 3.6.2022, μας ανέφερε τα ακόλουθα: 

α. Στην εν λόγω βολή προσκλήθηκε συγκεκριμένος Μητροπολίτης, συνοδευόμενος από 
κληρικούς και μέλη της Μητροπόλεως, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιχειρησιακές 
δυνατότητες του πεδίου βολής, καθότι η υπό αναφορά Μητρόπολη επιδεικνύει έμπρακτο 
ενδιαφέρον για τον χώρο. 

β. Μετά την εκτέλεση της βολής από το στρατιωτικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκε τιμητική 
βολή από συνολικά εννέα άτομα της Ιεράς Μητρόπολης, οι οποίοι εκδήλωσαν επιθυμία 
συμμετοχής. Τα αναλωθέντα πυρομαχικά, συνολικού κόστους €333, ήταν το υπόλοιπο 
συσκευασίας, που προέκυψε μετά τη βολή του στρατιωτικού προσωπικού.  

γ. Οι υπό αναφορά κληρικοί ήταν εκπαιδευμένοι στο εν λόγω αντικείμενο, αφού είχαν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και σύμφωνα με το άρθρο 43 του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 (Ν.19(Ι)/2011), αποτελούν, με την ευρεία έννοια, μέρος 
της εφεδρείας.   

δ. Η τιμητική αντιμετώπιση που έτυχε η συγκεκριμένη Ιερά Μητρόπολη, ουδόλως συνεπάγεται 
την ανάλογη μεταχείριση άλλων φορέων. Αναφορικά με τη δημοσίευση των φωτογραφιών, 
δεν τηρήθηκαν οι υφιστάμενες διαταγές του ΓΕΕΦ.  

6.5 Παραχώρηση αεροσκάφους τύπου jet της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας.    

Η διοίκηση του ΥΠΑΜ, αφού ενημερώθηκε εγγράφως για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
λειτουργικά έξοδα συγκεκριμένου πολιτικού τύπου αεροσκάφους (Α/Φ) της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ), που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επίσημων προσώπων, προφανώς με 
σκοπό την εξέταση του ενδεχομένου απόκτησής του, διατύπωσε την άποψη ότι, μια τέτοια 
απόφαση κρίνεται ασύμφορη και εισηγήθηκε όπως η Προεδρία της ΚΔ αξιολογήσει το εν λόγω 
θέμα, στη βάση συγκριτικών στοιχείων/δεδομένων που διαθέτει. Ακολούθως, ο Υπουργός Άμυνας, 
με χειρόγραφη σημείωσή του, έδωσε οδηγίες για μη εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς του.  

Παρά τα πιο πάνω, αντιπροσωπεία του ΓΕΕΦ μετέβηκε στην Ελλάδα, με σκοπό τη συλλογή 
στοιχείων και συντονισμό με την Ελληνική ΠΑ για ένταξη του Α/Φ στην ΕΦ. Ειδικότερα, σε σχετικό 
έγγραφο του ΓΕΕΦ, ημερ. 29.4.2022, αναφέρονταν τα ακόλουθα: 
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α. Το εν λόγω Α/Φ, θα παραχωρείτο στην ΚΔ, στη βάση διακρατικής συμφωνίας. 

β. Για την άμεση αξιοποίησή του, απαιτούνταν, μεταξύ άλλων, εκπαιδεύσεις προσωπικού, 
ειδικές μετατροπές και προσθήκες ηλεκτρονικών συστημάτων, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται 
το εκτιμώμενο κόστος για όλες τις επιμέρους εργασίες, υπηρεσίες και υλικά. Βάσει των όσων 
διαθέσιμων στοιχείων είχαν παρατεθεί, το ύψος τους υπολογίστηκε στις €750.000 και 
επιπλέον θα απαιτείτο για περιοδικές συντηρήσεις  και συνδρομές, δαπάνη ύψους €410.000, 
σε ετήσια βάση.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας με έγγραφό της προς το ΥΠΑΜ, ημερ. 11.5.2022, 
ζήτησε όπως πληροφορηθεί, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα: 

α. Τους λόγους ανατροπής της αρχικής απόφασης του Υπουργού Άμυνας. 

β. Εάν είχε εκπονηθεί οποιαδήποτε ανάλυση κόστους – οφέλους, στη βάση των συγκριτικών 
στοιχείων/δεδομένων που διαθέτει η Προεδρία, για σκοπούς αξιολόγησης της εν λόγω 
απόφασης. 

γ. Εάν είχαν προωθηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες που απορρέουν από την απόκτηση του Α/Φ 
(π.χ. μετάβαση προσωπικού για εκπαίδευση, βαφή Α/Φ), οι οποίες δέσμευαν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο την ΚΔ, πριν την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων από τους 
αρμόδιους φορείς. 

Το ΥΠΑΜ, στην απαντητική επιστολή του, ημερ. 8.7.2022, μας ανέφερε ότι, η Ελληνική Δημοκρατία 
παραχώρησε με δωρεά ένα μεταφορικό Α/Φ πολιτικού τύπου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά του Προέδρου της ΚΔ και Υπουργών της Κυβέρνησης, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν. 
Η εν λόγω δωρεά εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως επικυρώθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), στις 15.6.2022, το οποίο αποφάσισε όπως, το κόστος εκπαίδευσης του 
πληρώματος καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό (Π/Υ) του ΥΠΑΜ, ενώ τα λοιπά έξοδα θα 
καλυφθούν από τον Π/Υ της Προεδρίας, εντός των καθορισμένων οροφών.   

Δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα ερωτήματά μας παρέμειναν αναπάντητα, επανήλθαμε προς το 
ΥΠΑΜ, με επιστολή μας, ημερ. 25.7.2022, με την οποία ζητήσαμε επιπλέον πληροφόρηση για τα 
ακόλουθα: 

α. Εάν έτυχε ενημέρωσης η Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με τις πολυετείς δεσμεύσεις 
που προκύπτουν από την απόκτηση του εν λόγω Α/Φ, όπως έξοδα περιοδικών συντηρήσεων 
κ.λπ. 

β. Εάν λήφθηκε η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, για τροποποίηση του 
Μνημονίου του Π/Υ του ΥΠΑΜ, καθότι το κόστος εκπαίδευσης των πληρωμάτων δεν 
περιλαμβάνεται στις προϋπολογισθείσες δαπάνες του θεματικού άρθρου. 

Η Προεδρία της ΚΔ, με έγγραφό της, ημερ. 31.8.2022, μας ανέφερε ότι ακολουθήθηκαν επακριβώς 
οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην αποδοχή δωρεών και επιπλέον, κατά τη 
πραγματοποίηση σχετικής σύσκεψης, ο Πρόεδρος της ΚΔ ενημέρωσε τους Πολιτικούς Αρχηγούς 
για την παραχώρηση του εν λόγω Α/Φ.   
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Ακολούθως, το ΥΠΑΜ με επιστολή του, ημερ. 12.9.2022, μας ανέφερε τα πιο κάτω: 

α. Η αρχική απόφαση του Υπουργείου αφορούσε στη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς του 
Α/Φ, ενώ η μετέπειτα Απόφαση του Υ.Σ. για παραλαβή του, λήφθηκε στη βάση της 
παραχώρησής του με δωρεά και όχι με αγοραπωλησία. 

β. Προσωπικό της ΕΦ παρακολούθησε εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και το ΥΠΑΜ προχώρησε στην 
προκήρυξη διαγωνισμών για αρχική εκπαίδευση προσωπικού πριν την ανωτέρω Απόφαση 
του Υ.Σ., με στόχο την εκπαίδευση και ετοιμότητά του, το συντομότερο δυνατόν.  Παρόλα 
αυτά, το κόστος της υπό αναφορά εκπαίδευσης δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των ήδη 
προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων των υπολοίπων στελεχών της ΕΦ. 

γ. Η Απόφαση για αποδοχή της δωρεάν από το Υ.Σ., λήφθηκε κατόπιν σχετικής πρότασης του 
Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων, σχετικό σημείωμα, 
ημερ. 13.5.2022, που υπέβαλε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο  Διοικητής της Αεροπορίας 
του ΓΕΕΦ. 

Σύμφωνα με τεχνοοικονομικά στοιχεία που το ΓΕΕΦ εξασφάλισε από την Προεδρία και 
αναφέρονται στο πιο πάνω σημείωμα, το ετήσιο κόστος μετάβασης του Προέδρου της ΚΔ στο 
εξωτερικό, από το 2013 μέχρι και το 2019, υπολογίσθηκε στις €700.000 για περίπου 200 ώρες 
πτήσης, το οποίο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος συντήρησης/χρήσης του Α/Φ ανά ώρα 
πτήσης (€3.400, για το έτος 2020) είναι ελαφρώς υψηλότερο. 

Ωστόσο, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων τρέχοντος έτους, το υπό αναφορά κόστος 
συντήρησης/χρήσης του Α/Φ υπολογίστηκε, από την Ελληνική ΠΑ, σε €4.500/ώρα πτήσης, στο 
οποίο δεν περιλαμβάνεται το κόστος στελέχωσης του πτητικού μέσου. Ειδικότερα, βάσει στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σημείωμα, στο συγκεκριμένο Προεδρικό Α/Φ θα υπηρετούν 
συνολικά 16 στελέχη της ΕΦ και επιπλέον, για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, θα 
απαιτηθούν ακόμη πέντε στελέχη της Ελληνικής ΠΑ. 

Επισημαίνοντας ότι η Υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται στην πολιτική πτυχή της απόφασης για 
διακίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με ιδιωτικού τύπου αεροσκάφος, είναι άποψή μας ότι 
η επιλογή της απόκτησης ιδιόκτητου αεροσκάφους, έναντι της μίσθωσης ιδιωτικού αεροσκάφους, 
συνιστά απόφαση εμπερικλείουσα πολυετείς δαπάνες και ως τέτοια θα έπρεπε να είχε τύχει της 
έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού. Από την άλλη, είναι 
γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων κλήθηκε, έστω και εκ των υστέρων, μέσω του 
Προϋπολογισμού του 2023 να εγκρίνει ή να απορρίψει τις σχετικές δαπάνες. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του αεροσκάφους είναι σαφώς πιο 
δαπανηρή, σε σχέση με τη χρήση συνήθους εμπορικής αεροπορικής γραμμής. Ως εκ τούτου, 
πρόθεση της Υπηρεσίας είναι να ελέγχει, σε ετήσια βάση, κατά πόσο το κρατικό αεροσκάφος έχει 
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας (π.χ. 
Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.λπ.) και να περιλαμβάνει, για σκοπούς διαφάνειας, τα σχετικά στοιχεία 
στην Ειδική Έκθεση για την Προεδρία της Δημοκρατίας.  
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6.6 Ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων ΥΠΑΜ-ΓΕΕΦ.  

Το ΥΠΑΜ υπέγραψε με την ιδιοκτήτρια εταιρεία συγκεκριμένου κτηρίου, συμβόλαιο ενοικίασής 
του για περίοδο πέντε ετών, για τη στέγαση του Υπουργείου και ΓΕΕΦ. Ως ημερομηνία έναρξης του 
συμβολαίου καθορίστηκε η 26.2.2019 και το ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται στις €794.475. Επιπρόσθετα, 
καταβάλλονται ετησίως €26.400, για τη μίσθωση τριών χώρων στάθμευσης οχημάτων. 

Η  Υπηρεσία μας με επιστολή της, ημερ. 26.6.2019, επισήμανε προς τη διοίκηση  του ΥΠΑΜ,  ότι η 
μεταστέγαση του Υπουργείου σε ενοικιαζόμενο κτήριο δεν αποτελεί την πλέον οικονομικά 
συμφέρουσα επιλογή και ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως προχωρήσουν το συντομότερο οι 
νενομισμένες διαδικασίες για την ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτηρίου, εντός της συμφωνηθείσας 
περιόδου ενοικίασης (πέντε έτη), για μόνιμη στέγαση του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ.   

Το ΥΠΑΜ με έγγραφό του, ημερ. 17.1.2020, μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που η 
απόφαση των ανεξάρτητων οικονομικών και τεχνικών συμβούλων, είναι η ανάγκη ανέγερσης 
ιδιόκτητων κτηρίων για τις στεγαστικές ανάγκες του Υπουργείου/ΓΕΕΦ, διαθέτει έτοιμα σχέδια και 
μελέτες, οι οποίες έγιναν κατόπιν σχετικών διαγωνισμών το 2001 και 2009. 

Στη συνέχεια, το ΥΠΑΜ με νεότερο έγγραφο, ημερ. 5.10.2022, μας ανέφερε τα ακόλουθα: 

α. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΓΕΕΦ, αποφασίστηκε ως καταλληλότερος χώρος για τις 
στεγαστικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Υπουργείου και ΓΕΕΦ, συγκεκριμένο στρατόπεδο στην 
Επαρχία Λευκωσίας. Ακολούθησε σχετική ενημέρωση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
με σκοπό τη συναίνεσή του στην εν λόγω απόφαση.  

β. Το πιο πάνω Τμήμα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η διασφάλιση των ανέσεων της 
παρακείμενης περιοχής κατοικίας, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τις περαιτέρω 
αξιολογήσεις της συγκεκριμένης ανάπτυξης και λόγω σύγκρουσής της με τις ισχύουσες πρόνοιες 
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, 
για προώθηση αίτησης. Επίσης, ζήτησε όπως για την προτεινόμενη ανάπτυξη ζητηθούν οι απόψεις 
της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής. 

γ. Στις 3.10.2022, ζητήθηκαν προκαταρκτικές απόψεις από συγκεκριμένο Δήμο, για ενδεχόμενη 
ανέγερση των εν λόγω κτηρίων. Επιπρόσθετα, θα προωθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, στη 
βάση των εισηγήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και παράλληλα θα προχωρήσουν 
οι υπόλοιπες διαδικασίες στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο, για 
εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων και εγκρίσεων. 

Στη βάση των πιο πάνω, θεωρούμε προφανές ότι παρέρχονται χρόνια χωρίς να γίνονται ουσιαστικά 
βήματα προς απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου.  

Σύσταση: Το ΥΠΑΜ να προωθήσει Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο με σαφή 
χρονοδιαγράμματα και στόχους (milestones) ολοκλήρωσης της κατασκευής ιδιόκτητου κτηρίου.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΜ/01/2022 

 

  28  
 

6.7 Ολοκλήρωση ανακριτικού έργου σε σχέση με τα έξοδα ιατρικής/ 
φαρμακευτικής περίθαλψης στρατιωτικού Ακόλουθου Άμυνας.   

Σύμφωνα με προηγούμενες Εκθέσεις μας, τα ιατρικά έξοδα στρατιωτικού Ακόλουθου Άμυνας 
(ΑΚΑΜ) και της διμελούς οικογένειάς του, κατά την υπηρεσία του σε συγκεκριμένη Πρεσβεία στο 
εξωτερικό, την περίοδο Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2016, ανήλθαν στις €101.375. Ειδικότερα, από 
τη διερεύνηση των εν λόγω εξόδων, είχαμε  διαπιστώσει τα ακόλουθα:  

α. Βάσει των στοιχείων που τηρούνταν στον ατομικό φάκελο του υπό αναφορά αξιωματικού, 
καθώς και των αναλυτικών τιμολογίων για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα μέλη της 
οικογένειάς του, δεν διαφάνηκε να αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση ή 
σοβαρό χρόνιο νόσημα, που να απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση και χορήγηση 
συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής.   

β. Σε χρονικό διάστημα ενός έτους, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 79 ιατρικές επισκέψεις, 
χωρίς ωστόσο να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός, τόσο του εκάστοτε ιατρικού προβλήματος, 
λόγω του οποίου ο ασθενής επισκέφθηκε τον ειδικό ιατρό, όσο και της αντίστοιχης ιατρικής 
γνωμάτευσης.  

γ. Ο ΑΚΑΜ ουδέποτε έλαβε άδεια ασθενείας από την ημερομηνία τοποθέτησής του στην 
Πρεσβεία, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, παρόλο που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 
και άλλες εξετάσεις με γενική αναισθησία.    

δ. Σε χρονικό διάστημα έξι μηνών ο ΑΚΑΜ υποβλήθηκε σε 22 θεραπείες μασάζ μαζί με 
ηλεκτροθεραπεία, συνολικού κόστους €3.234. 

ε. Στον ΑΚΑΜ και τη σύζυγό του παρασχέθηκε, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, φαρμακευτική 
αγωγή συνολικού κόστους €4.795, χωρίς να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της εκάστοτε 
ιατρικής πάθησης.  

Η Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 22.5.2018, παράθεσε όλα τα ευρήματα ελέγχου στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για εξέταση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού 
αδικήματος από μέρους του ΑΚΑΜ. Επιπρόσθετα, παρακαλέσαμε όπως δοθεί καθοδήγηση, 
αφενός προς τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η 
πειθαρχική διερεύνηση, είτε του ΑΚΑΜ, είτε οπουδήποτε άλλου λειτουργού είχε εμπλοκή στην 
έγκριση και πληρωμή των εν λόγω εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αφετέρου στη 
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, για ανάκτηση των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
που δεν είχαν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή.  

Η Αστυνομία Κύπρου, με έγγραφό της, ημερ. 17.6.2021, μας πληροφόρησε για τα ακόλουθα: 

α. Το ανακριτικό έργο της πιο πάνω υπόθεσης ολοκληρώθηκε και ο αντίστοιχος φάκελος έχει 
τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ωστόσο μετά από αξιολόγηση της 
μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε, δεν προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα εναντίον του 
συγκεκριμένου αξιωματικού.  

β. Βάσει των ευρημάτων/διαπιστώσεων από τη διερεύνηση της υπόθεσης, φάνηκε ότι, μέχρι 
και την ημερομηνία (1.1.2017) κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα διαδικασία ελέγχου και 
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κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών αιτημάτων των μελών των Διπλωματικών Αποστολών της ΚΔ 
στο εξωτερικό, υπήρχαν σημαντικά κενά/αδυναμίες ή/και δεν εφαρμόζονταν οποιεσδήποτε 
διαδικασίες ελέγχου από μέρους των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων του Κράτους, ως προς τον 
τρόπο οικονομικής κάλυψης των αναφερόμενων αιτημάτων.      
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7. Γενικά συμπεράσματα  

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, 
καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα :  

α. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες/διατάξεις των 
σχετικών Νόμων/Κανονισμών, εγκυκλίων και Πάγιων Διαταγών του ΓΕΕΦ,  που αφορούν στη 
φύλαξη και καταστροφή ελεγχόμενων εντύπων, αποθήκευση ελκυστικών υλικών, 
συνταγογράφηση φαρμάκων, τήρηση μητρώων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη 
ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το  προσωπικό.  

β.  Παρατηρήσαμε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, που 
αφορούν στη στατική επάρκεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου 
ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ και συμφιλίωση στοιχείων οπλισμού.   
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8. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που 
προέκυψαν αφορούσαν, στην πλειοψηφία τους, σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων 
διαδικασιών και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, αδυναμίες στον σχεδιασμό των απαιτούμενων 
διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, επαναλαμβάνουμε τη  σύστασή μας για θέσπιση ενός αξιόπιστου 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων και διαδικασιών, καθώς επίσης την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της 
Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης. Συναφώς αναφέρουμε ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του Νόμου, που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για 
εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό 
την ευθύνη του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


