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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

“Οργανισμός” Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 

ΣΣΧΑ Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων 

 

 

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. 
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1. Εισαγωγή 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Οργανισμός) ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980, μέσα 

στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής για διευκόλυνση των χαμηλά και μέτρια αμειβομένων 

οικογενειών να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού, 

βάσει του Νόμου (42/80), είναι ο διαχωρισμός οικοπέδων, η ανέγερση κατοικιών και η διάθεσή 

τους σε άτομα και οικογένειες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.  

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Οργανισμού για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019, ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του 

περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 

(Ν.113(I)/2002). 

Η Έκθεση Ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί με την Επιστολή 

προς τη Διοίκηση του Οργανισμού (Management Letter). 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για τον Οργανισμό, 

τα οποία η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από τον Οργανισμό και από τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 4.854.979 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 3.978.978 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία    639.886 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑΓ/01/2021 

 
 

2 
 

Κατηγορία  
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα 
ποσά 

προϋπολογισμού 
δαπανών ή  

(μη επίτευξη) 
προϋπολογισμού 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Εισπράξεις από την Πώληση 
Κατοικιών/Διαμερισμάτων/ 
Οικοπέδων 

5.000.000 4.874.885 (125.115) - 

Τόκοι εισπρακτέοι 665.000 657.825 (7.175) - 

Έσοδα από τις 
πολιτογραφήσεις ξένων 
επενδυτών στην Κύπρο 

4.500.000 900.000 (3.600.000) - 

Άλλα έσοδα 342.000 590.899 248.899 - 

Αποδοχές προσωπικού 1.816.714 1.525.370 291.344 16 

Αμοιβές και άλλα 
ωφελήματα 

106.000 84.588 21.412 20 

Λοιπές διοικητικές δαπάνες 746.110 281.606 464.505 62 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 2.800.000 1.659.865 1.140.135 41 

Αποπληρωμές δανείων και 
επιστροφές ποσών Σ.Σ.Χ.Α. 

5.082.100 2.106.310 2.975.790 59 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες 
και αποθεματικό 

100.000 - 100.000 100 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τον περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 

Αναπτύξεως Γης του 2019 Νόμο του 2019 (Ν.30(II)/2019), από τον περί Προϋπολογισμού του 

Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2020 Νόμο του 2019 (Ν.77(II)/2019) και από τον 

περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2021 Νόμο του 2021 

(Ν.36(II)/2021). 

2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 62.122.178 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 59.174.951 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 
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2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1. Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 26 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και 
εργοδοτικές εισφορές, χωρίς την εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων 

1.085.155 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  53.263 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     

41.737 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 

56.654 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς την 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

45.130 
 

2.3.2. Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 7 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και 
εργοδοτικές εισφορές   

185.326 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  26.475 

2.3.3. Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 1* 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  21.650 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  10.825 

*   Κατά τη διάρκεια του 2019, εργαζόταν ακόμη ένα άτομο στον Οργανισμό ως ωρομίσθιο προσωπικό,  
 το οποίο αποχώρησε κατά τον Οκτώβριο του 2019. 

2.3.4. Ωφελήματα προσωπικού   

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€ 

 
Συνταξιούχοι 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

      

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

18.350 4.940 706 1.414 25.410 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και συνταξιούχων 

2.526 680 194 - 3.400 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

69.549 18.725 5.350 - 93.624 

Συνεισφορά στο Ταμείο - - - 16.050 16.050 

                                                           
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€ 

 
Συνταξιούχοι 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 

Ταμείο Προνοίας - 7.398 940 - 8.338 

Σύνολο 90.425 31.743 7.190 17.464 146.822 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από τον Οργανισμό καθώς δεν 

περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Επομένως, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν 

τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως 

ανάδοχους σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές ως αναδόχους σύμβασης 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.   

Όπως αναφέρεται σε αυτή, οι ιδιώτες ελεγκτές δεν εντόπισαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

οποιαδήποτε θέματα/παραλείψεις/αδυναμίες/λάθη ως προς τις οικονομικές καταστάσεις του 

Οργανισμού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, πέραν των πιθανών επιπτώσεων του 

θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη της Έκθεσης 

Ελεγκτή. 

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η παράγραφος της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη της Έκθεσης 

Ελεγκτή: «Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

επιβεβαίωσης των υπολοίπων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αξίας €50.198.558 (Σημ.22) 

καθώς και των αναβαλλόμενων διοικητικών εσόδων εφαρμογής Σ.Σ.Χ.Α. αξίας €4.995.983 

(Σημ.25). Τα πληρωτέα αυτά ποσά αφορούν το Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων για το 

οποίο ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη διαχείριση ανέγερσης κατοικιών σχετικά με αυτό το σχέδιο. 

Στην παρούσα φάση δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με 

ενημέρωση που λάβαμε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, συμφωνήθηκε και 

ετοιμάστηκε προσχέδιο συμφωνίας για υπογραφή μεταξύ του Οργανισμού και του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η συμφωνία θα υπογραφεί μόλις ολοκληρωθεί από την Γενική Εισαγγελία ο 

νομοτεχνικός της έλεγχος». 
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