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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΓΕΔΠΑΔ 

Επίτροπος 

ΚΥΠΕ 

ΚΦΣΚΥ 

ΤΔΔ&Π 

ΤΕΕ 

ΥΜΕΕ 

ΥΣ 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κυβερνητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

Υπουργικό Συμβούλιο 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα 

ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών 

οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(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 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.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΔΠΑΔ/01/2022 

 
 

1 
 

1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

(Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών πληρωμών του 

Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΕΔΠΑΔ) για το έτος 

2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο  του οικονομικού ελέγχου 

που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τον έλεγχο του δείγματος δεν προέκυψαν ευρήματα προς αναφορά. 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης, αναφορικά με δύο επιμέρους 

θέματα που αφορούσαν  στην περίοδο μέχρι τις 31.12.2021. 

 Το πρώτο αφορούσε στο γεγονός ότι το ΓΕΔΠΑΔ εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτήριο το 

οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία 

καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη.  

 Επίσης, στη Συμπληρωματική Συμφωνία που υπογράφτηκε στις 23.2.2018, για ανανέωση της 

περιόδου ενοικίασης, μεταξύ της Επιτρόπου και του ιδιοκτήτη, αναφέρεται ρητά ότι η 

σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει εφόσον εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Έγκρισης του 

κτηρίου μέχρι τις 31.12.2018. Το Πιστοποιητικό Έγκρισης, σύμφωνα με την εν λόγω 

συμφωνία, αποτελεί ουσιώδη όρο ανανέωσης της σύμβασης και σε περίπτωση μη 

εξασφάλισής του ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Μέχρι σήμερα το 

Πιστοποιητικό Έγκρισης δεν έχει εκδοθεί. 

 Η εν λόγω σύμβαση έχει λήξει από τις 30.9.2021, γεγονός που καθιστά τις πληρωμές που 

γίνονται, με βάση την εν λόγω Συμπληρωματική Συμφωνία, καθώς και τη γνωμάτευση του 

Γενικού Εισαγγελέα, παράνομες. 

 Το δεύτερο θέμα αφορούσε στη διερεύνηση από το ΓΕΔΠΑΔ καταγγελίας από ιδιωτική 

εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορία χαρτιού και, μεταξύ άλλων, παράγει και 

διανέμει στην κυπριακή αγορά θερμικό χαρτί.  

 Τον Μάρτιο του 2021, υποβλήθηκε προς την Επίτροπο Διοίκησης παράπονο από Διευθυντή 

της εταιρείας, αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό ανεπάρκεια των ελέγχων του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και τη μη λήψη μέτρων για τον πλήρη τερματισμό της 

κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά θερμικού χαρτιού με υψηλή περιεκτικότητα της 

βιομηχανικής χημικής ουσίας Δισφαινόλης Α (BPA). Μία εκ των Διευθυντών και μετόχων της 

εταιρείας, είναι έκτακτη λειτουργός αορίστου χρόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου. Ο 

Διευθυντής της εταιρείας και μέτοχος που έκανε το παράπονο είναι ο σύζυγος της υπό 

αναφορά λειτουργού. 

 Η εξέταση του παραπόνου ανατέθηκε από την Επίτροπο, χωρίς τη μεσολάβηση 

Προϊσταμένου, όπως είναι η συνήθης διαδικασία, σε Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου 

και έτυχε πολύ γρήγορου χειρισμού. Αφού ζητήθηκαν και λήφθηκαν απόψεις από το ΤΕΕ, η 
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Επίτροπος αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη  διερεύνηση του θέματος και στην 

ετοιμασία σχετικής Έκθεσης, η οποία εκδόθηκε στις 6.8.2021. Η Έκθεση καταλήγει με 

συστάσεις, μεταξύ των οποίων και σύσταση για παροχή κινήτρων από το ΤΕΕ προς τους 

ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου που θα χρησιμοποιούν ασφαλές χαρτί 

αποδείξεων. Ωστόσο, το ΤΕΕ δεν έχει εξουσία παροχής τέτοιων κινήτρων.  

 Η Επίτροπος Διοικήσεως αρνήθηκε να υποβάλει οποιαδήποτε σχόλια επί της ουσίας του 

θέματος, ώστε να περιληφθούν στην έκθεση που ετοίμασε η Υπηρεσία μας. 

 Η Υπηρεσία μας, σεβόμενη την ανεξαρτησία του Γραφείου της Επιτρόπου και εφόσον το θέμα 

αφορούσε στο περιεχόμενο Έκθεσης που είχε εκδώσει το Γραφείο της, δεν υπέβαλε 

οποιαδήποτε σύσταση. 
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2. Εισαγωγή 

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «Επίτροπος») είναι 

ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους. Στην Κύπρο, ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991, μετά τη ψήφιση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου 

(Ν.3/1991), στη βάση του οποίου ορίζεται και ρυθμίζεται το πεδίο αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου. 

Διαχρονικά οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου ενδυναμώθηκαν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου αποτελεί η 

υποβολή παραπόνου από πρόσωπο, το οποίο επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από την ενέργεια 

εναντίον της οποίας στρέφεται. Παράλληλα, είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας μετά από εντολή 

του Υπουργικού Συμβουλίου. Με τον τροποποιητικό Νόμο 1(Ι)/2000, ωστόσο, αναγνωρίστηκε στον 

Επίτροπο η δυνατότητα και αυτεπάγγελτης παρέμβασης, κατά την κρίση του, σε υποθέσεις 

γενικότερου ενδιαφέροντος, επιφέροντας με την αναγνώριση αυτή, ουσιαστική επέκταση του 

ρόλου του.  

Ο Επίτροπος ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκθέσεις 

του με μηνιαίο συνοπτικό σημείωμα. 

Με βάση τον περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο, ο Επίτροπος Διοικήσεως είναι αρμόδιος για 

διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του διοικούμενου, του πολίτη και κάθε προσώπου, με διάφορες 

Υπηρεσίες, κατά την έννοια που αυτές ορίζονται στους Νόμους. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, το παράπονο, ανάλογα με την αρμοδιότητα που 

αφορά, ανατίθεται σε ένα από τους εξής θεματικούς κύκλους: 

 Βασικός κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 

➢ Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

➢ Τομέας Περιβάλλοντος, Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

➢ Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης και Θεμάτων Οικονομικής Φύσεως. 

➢ Τομέας Υγείας. 

➢ Τομέας Κοινωνικής Προστασίας. 

➢ Τομέας Παιδείας, Εκπαίδευσης και Υπαλληλικών Σχέσεων. 

➢ Τομέας Σχέσεων Κράτους - Πολίτη. 

 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων. 

 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης 

ή Εξευτελιστικής  Μεταχείρισης ή Τιμωρίας. 

 Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του 

Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 
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 Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Μηχανισμός 

Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η αριθμητική και στατιστική αποτίμηση της 

εργασίας του ΓΕΔΠΑΔ, για τα έτη 2014 μέχρι 2021, όπως αυτά διαχρονικά αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα της Επιτρόπου. 

 

 

* Δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί 

 

  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως 76 72 64 27 30 71 61 34 

Φορέας Ισότητας & 

Καταπολέμησης Διακρίσεων 
19 24 34 

 
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
11 12 6 

Ανεξάρτητος Μηχανισμός για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες 

7 5 16 

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης 

Βασανιστηρίων 
1 2 2 1 2 6 10 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 114 115 122 28 32 77 71 37 

Μηνιαία Συνοπτικά Σημειώματα  8 5 5 3 3 3 3 1 

Παράπονα που 

διεκπεραιώθηκαν  
2935 2573 2559 1947 2029 2132 2501 * 
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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 τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με 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. 

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. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν : 

α. Ο έλεγχος δείγματος συναλλαγών του ΓΕΔΠΑΔ, που επιλέγηκε βάσει συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου, που αποσκοπούσε στη διατύπωση 

ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

β. Η εξακρίβωση της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών του Γραφείου της 

Επιτρόπου Διοικήσεως. 

γ. Η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΓΕΔΠΑΔ με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

δ. Η παρακολούθηση του θέματος της μεταστέγασης του ΓΕΔΠΑΔ, που προέκυψε από 

προηγούμενους ελέγχους και η διερεύνηση του θέματος παραπόνου που υποβλήθηκε από 

ιδιωτική εταιρεία για την κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά θερμικού χαρτιού, το οποίο 

είναι επιβλαβές στην υγεία των ανθρώπων. 

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.   
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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 

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 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.   
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΓΕΔΠΑΔ, σε επισκόπηση 

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

Διεύθυνση και το προσωπικό του Γραφείου της Επιτρόπου. Επιπρόσθετα, για τα επιμέρους θέματα 

που εξετάστηκαν, ο έλεγχος βασίστηκε σε σχετικά έγγραφα, αλληλογραφία και εκθέσεις ή 

αναρτήσεις ή/και  ανακοινώσεις σε ΜΜΕ. 

Ο  οικονομικός έλεγχος καλύπτει το έτος 2020, ενώ ο έλεγχος συμμόρφωσης αφορά σε περιόδους 

μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021.  

Τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης  διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην Επίτροπο.   

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του οικονομικού  ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως 

αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

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

οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές εγκύκλιοι. 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

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

σχετικές εγκύκλιοι. 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμος του 2019 (Ν.89(ΙΙ)/2019). 

 Ο περί Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ.96). 

 Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος (Ν.119(Ι)/2020). 
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4 Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το 

ΓΕΔΠΑΔ, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη 

διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού για το 

έτος 2020 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 150 

Δαπάνες 1.713.555 

 

Κατηγορία 

Προϋπολογισμού 

Τελικός 

Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 

αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 

(υπερβάσεις)ή 

Υπερβάσεις/(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό 

αδαπάνητων 

ποσών/ 

(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα-Χορηγίες ΕΕ 20 150 130  

Δαπάνες 

προσωπικού Σημείωση 1 
1.789.975 1.494.046 295.929 17 

Λειτουργικές 

δαπάνες 
335.580 214.559 121.021 36 

Μεταβιβάσεις 6.000 5.100 900 15 

Προγράμματα 

Χρηματοδοτούμενα 

από Ξένους 

Οργανισμούς ή/και 

άλλες πηγές 

10 - 10 100 

Αγορά ακινήτων και 

εξοπλισμού 
5.520 - 5.520 100 

Τα στοιχεία του πίνακα 4.1 συμφωνούν με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και 

Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS). 

Σημείωση 1:  Η κατηγορία «Δαπάνες προσωπικού» περιλαμβάνει και τη δαπάνη για τα άτομα που οργανικά 

ανήκουν στο ΓΕΔΠΑΔ, αλλά υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία/Τμήματα. Δεν περιλαμβάνει δαπάνες για εναλλάξιμο 

προσωπικό που υπηρετεί στο  ΓΕΔΠΑΔ και που ανήκει οργανικά στο ΤΔΔ&Π. 

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 € 

Εισπρακτέα ποσά - 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 3.988 
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4.3 Δαπάνες προσωπικούΣημείωση 2 

4.3.1 Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 21 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.001.428 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 

31.12.2020] 
47.687 

4.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 10 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   374.772 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 

31.12.2020] 
37.477 

4.3.3 Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 4 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  80.432 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 

31.12.2020] 
20.108 

Σημείωση 2: Όσον αφορά στο εναλλάξιμο και το αποσπασμένο προσωπικό στο ΓΕΔΠΑΔ, περιλαμβάνεται ο 

αριθμός, καθώς και  οι δαπάνες για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στο ΓΕΔΠΑΔ, ανεξάρτητα του πού αυτό 

ανήκει οργανικά  ή πού το κόστος προϋπολογίζεται. Επομένως, δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για δύο άτομα 

που ανήκουν οργανικά στο ΓΕΔΠΑΔ και τα οποία υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο Υπουργείο, ενώ 

περιλαμβάνεται ο αριθμός και οι δαπάνες που αφορούν στο  προσωπικό που οργανικά ανήκει στο ΤΔΔ&Π και 

υπηρετεί στο ΓΕΔΠΑΔ.  
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4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  3.611 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 308 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο ενοίκιο 

€ 

Ημερ. πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. τελευταίας 

ανανέωσης 

σύμβασης 

Ημερ. 

λήξης 

σύμβασης 

Διαγόρου 2 

1097 Λευκωσία 
1.666 τ.μ. 159.936 3.10.2005 23.2.2018 30.9.2021 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

Δημοκρατίας 

Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2020, επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

συνολικά 3 συναλλαγές, καθώς επίσης και 2 περιπτώσεις μισθοδοσίας που αφορούσαν στο 

ΓΕΔΠΑΔ. 

Από τον έλεγχο της ορθότητας και της κανονικότητας των εν λόγω συναλλαγών δεν προέκυψαν 

ευρήματα προς αναφορά.  

6. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις 

6.1 Μεταστέγαση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΕΔΠΑΔ) 

Γεγονότα: 

Η σύμβαση ενοικίασης του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο της Επιτρόπου, Διοικήσεως 

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΕΔΠΑΔ), υπογράφηκε από την πρώην Επίτροπο 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Επίτροπος) και τον ιδιοκτήτη του κτηρίου 

την 1.9.2005.  

Την 1.12.2014, η τέως Επίτροπος με επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή ΥΜΕΕ, τον ενημέρωσε 

για τις προσπάθειες του Γραφείου της για μείωση του ενοικίου και ζήτησε την άποψή του, κατά 

πόσο είναι συμφερότερη για το Κράτος η μεταστέγαση του Γραφείου της σε άλλο κτήριο.  

Στις 22.12.2014, ο Γενικός Διευθυντής ΥΜΕΕ πληροφόρησε την Επίτροπο ότι ο ΚΦΣΚΥ – που είχε 

στο μεταξύ συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ), ημερ. 30.4.2014, για να 

χειρίζεται τα θέματα στέγασης των Κυβερνητικών Υπηρεσιών – αποφάσισε όπως εγκρίνει την 

προώθηση προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για εξεύρεση άλλου κτηρίου. 

Στις 6.10.2016, το Γραφείο της Επιτρόπου προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για ενοικίαση κτηρίου για τη μεταστέγασή του, καθορίζοντας ως ημερομηνία 

υποβολής των Δηλώσεων την 27.10.2016. Η διαδικασία δεν τελεσφόρησε. 

Η σύμβαση ενοικίασης έληξε στις 31.3.2017. 

Στις 25.8.2017, με επιστολή μας προς την Επίτροπο, ενόψει και του γεγονότος ότι το ΓΕΔΠΑΔ 

εξακολουθούσε να στεγάζεται στο συγκεκριμένο κτήριο, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστέγασής του σε άλλο κτήριο, 

εφόσον η υφιστάμενη σύμβαση ενοικίασης είχε λήξει. 

Με νέα επιστολή μας, ημερ. 2.11.2017, προς την Επίτροπο, παρατηρήσαμε, μεταξύ άλλων, ότι 

κατόπιν επιθεώρησης του κτηρίου από τον Δήμο Λευκωσίας, διαπιστώθηκε ότι η εξασφάλιση 

Πιστοποιητικού Έγκρισης θα ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή, γεγονός που δεν δικαιολογούσε την 

περαιτέρω παραμονή του Γραφείου της Επιτρόπου στο εν λόγω κτήριο.  
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Η Επίτροπος με επιστολή της, ημερ. 12.12.2017, μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο ιδιοκτήτης του 

κτηρίου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης του κτηρίου. 

Στις 22.12.2017, με επιστολή μας προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητήσαμε όπως 

γνωματεύσει, μεταξύ άλλων θεμάτων που προέκυψαν, κατά πόσο η Επίτροπος είχε δικαίωμα να 

συνάψει δημόσια σύμβαση ενοικίασης για κτήριο για το οποίο δεν είχε εκδοθεί Πιστοποιητικό 

Έγκρισης, όπως ρητά προβλέπεται στον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96), άρθρο 10(1), ως 

προϋπόθεση για νόμιμη χρήση ενός κτηρίου. 

Στις 23.2.2018, η Επίτροπος και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου υπέγραψαν Συμπληρωματική Συμφωνία 

για ανανέωση της αρχικής σύμβασης ενοικίασης, ημερ. 1.9.2005, παρατείνοντας τον χρόνο 

ενοικίασης μέχρι τις 30.9.2019, με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι τις 30.9.2021. Σημειώνουμε ότι στην 

εν λόγω Συμπληρωματική Συμφωνία αναφέρεται ότι η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει, εφόσον 

εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Έγκρισης του κτηρίου μέχρι τις 31.12.2018. Το Πιστοποιητικό 

Έγκρισης, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, αποτελεί ουσιώδη όρο ανανέωσης της σύμβασης 

και σε περίπτωση μη εξασφάλισής του, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 

Στις 8.3.2018, ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«Σαφώς, το άνω άρθρο 20(1) του Κεφ. 96 δημιουργεί ποινικό αδίκημα αφενός για τον ιδιοκτήτη 

οικοδομής άνευ απαιτητέου πιστοποιητικού έγκρισης, ο οποίος προωθεί ή ανέχεται τη χρήση της 

από τρίτον, και αφετέρου για οποιοδήποτε τέτοιο χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι υπάρχει αδιαμφισβήτητη παρανομία αναφορικά με τον 

σκοπό σύμβασης ενοικίασης οικοδομής άνευ του απαιτητέου πιστοποιητικού σύμβασης, 

όταν τοιαύτη ενοικίαση συνίσταται στην επ’ ανταλλάγματι χρήση η κατοχή της οικοδομής η 

οποία αντίκειται στις άνω διατάξεις του Κεφ.96. 

Ενόψει των ανωτέρω, η σύμβαση ενοικίασης οικοδομής άνευ του απαιτητέου Πιστοποιητικού 

Έγκρισης καταστρατηγεί τα άρθρα 10(1) και 20(1) του Κεφ 96, ακόμα και αν αυτά τα άρθρα 

θεωρείτο ότι αφορούν μόνο τον ιδιοκτήτη και όχι τον χρήστη, με αποτέλεσμα να μιαίνεται ο 

σκοπός της σύμβασης με παρανομία που την καθιστά άκυρη σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

Κεφ. 149. 

Συνάγεται ότι ούτε ο Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ούτε ετέρα άλλη 

Κρατική Αρχή δικαιούται – από πλευράς αστικού δικαίου – να συμβάλλεται παρανόμως ή να 

συνεργεί προς τούτο, ήτοι να συνομολογεί σύμβαση της οποίας ο σκοπός είναι παράνομος, 

περιλαμβανομένης σύμβασης για την εκ του Κράτους ενοικίαση οικοδομής προς χρήση για 

οποιοδήποτε σκοπό (περιλαμβανομένης της στέγασης κρατικής αρχής), όταν δεν έχει 

εξασφαλιστεί προηγουμένως πιστοποιητικό έγκρισης για αυτή τη χρήση κατ΄ απαίτηση του 

Κεφ.96. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η απάντηση στο τεθέν ερώτημα του Γενικού Ελεγκτή είναι ότι 

κρατική αρχή (όπως ο Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ή/και η Επίτροπος) 

δεν δύναται να συνάψει ή ανανεώσει σύμβαση ενοικίασης οικοδομής για την οποία δεν έχει 

εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης, το οποίο απαιτείται από το Κεφ. 96 ως προϋπόθεση  για τη 

νόμιμη χρήση της, έστω αν κατά τα άλλα η οικοδομή θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, 
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πχ λόγω του χαμηλού της κόστους προς ενοικίαση, της κεντρικής της τοποθεσίας ή/και της 

προσβασιμότητας της από ανάπηρα άτομα. 

Αυτό, διότι το ύψιστο δημόσιο συμφέρον είναι η τήρηση της Αρχής της Νομιμότητας έναντι 

της οποίας οι λοιποί δημόσιοι σκοποί έπονται.» 

Ενώ, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, στη Συμπληρωματική Συμφωνία που υπογράφτηκε στις 

23.2.2018, για ανανέωση της περιόδου ενοικίασης, μεταξύ της Επιτρόπου και του ιδιοκτήτη, 

αναφέρεται ρητά ότι η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει εφόσον εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό 

Έγκρισης του κτηρίου μέχρι τις 31.12.2018 και ενώ το Πιστοποιητικό Έγκρισης δεν εκδόθηκε κατά 

την ημερομηνία αυτή, ουδέν σχετικό μέτρο ή ενέργεια ανελήφθη από την Επίτροπο. Αντίθετα, η εν 

λόγω σύμβαση αφέθηκε να εκπνεύσει κανονικά και έτσι έληξε στις 30.9.2021. 

Στις 15.12.2021, η Επίτροπος με επιστολή της, μας πληροφόρησε ότι το Γραφείο της βρίσκεται σε 

διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη για νέα ανανέωση της σύμβασης. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας, μέχρι τις 31.12.2021 δεν είχε εκδοθεί το 

Πιστοποιητικό Έγκρισης του εν λόγω κτηρίου.  

Ευρήματα:  

Το Γραφείο της Επιτρόπου εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτήριο, το οποίο δεν διαθέτει 

Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

ότι αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη και 

παρά το γεγονός ότι η τελευταία εν ισχύι σύμβαση έχει εκπνεύσει. 

Θεωρούμε υποχρέωση κάθε δημόσιας αρχής να σέβεται τη νομιμότητα. Όπως ρητά καθορίζεται 

στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν.158(I)/1999), οι δραστηριότητες 

της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο και η υπέρβαση 

των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας. 

Στη βάση των πιο πάνω, οι πληρωμές που γίνονται στον ιδιοκτήτη του κτηρίου είναι παράνομες, 

τόσο γιατί το κτήριο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, όσο και γιατί δεν υπάρχει εν ισχύι 

σύμβαση ενοικίασης.  

Σύσταση: Οι ασκούντες δημόσια εξουσία οφείλουν πρώτιστα να τηρούν την αρχή της 

νομιμότητας, γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση με τις διαδικασίες που αφορούν σε ενοικιάσεις 

κτηρίων. Η Επίτροπος να λάβει μέτρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, για τερματισμό της παράνομης 

χρήσης του εν λόγω κτηρίου.   

Στις 3.2.2022, η Επίτροπος με επιστολή της μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το Γραφείο της, 

ως Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ελέγχου της Νομιμότητας, παρακολουθεί στενά το θέμα των 

Πιστοποιητικών Έγκρισης, μεταξύ των οποίων και του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο 

της, για περίπου 16 χρόνια και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Έγκρισης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, μέχρι να εκδοθεί το εν λόγω 
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Πιστοποιητικό, το Γραφείο της ακολουθεί πιστά τη σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου και 

τις Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

6.2 Έκθεση Επιτρόπου αναφορικά με τη μη λήψη μέτρων για τον πλήρη 

τερματισμό της διάθεσης στην αγορά χαρτιού που συνιστά κίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία 

Γεγονότα: 

Η Δισφαινόλη Α (BPA) έχει ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χημική ουσία, η οποία έχει 

τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα του ανθρώπου και ως εκ τούτου, από τις 

2.1.2020, έχει τεθεί σε ισχύ νέος περιορισμός που αφορά στη χρήση της. 

Τα θέματα που αφορούν σε χημικές ουσίες διέπονται από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο 

(Ν.119(I)/2020). Με βάση τον Νόμο, αρμόδια αρχή είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ, κατόπιν εξουσιοδότησης, ενεργεί εκ μέρους της το ΤΕΕ. Τα εν λόγω 

θέματα τυγχάνουν χειρισμού από τον Κλάδο Χημικής Προστασίας και Ασφάλειας Υπηρεσιών, μέσω 

ελέγχων από επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν ευρείες εξουσίες διενέργειας επιθεωρήσεων και 

ελέγχων στην αγορά, επιβολής διοικητικών προστίμων, κατάσχεσης προϊόντων και αναστολής 

κυκλοφορίας τους.   

Τον Μάρτιο του 2021, υποβλήθηκε προς την Επίτροπο παράπονο από  Διευθυντή ιδιωτικής 

εταιρείας, αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό ανεπάρκεια των ελέγχων του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΤΕΕ) και τη μη λήψη μέτρων για τον πλήρη τερματισμό της κυκλοφορίας και διάθεσης 

στην αγορά θερμικού χαρτιού με υψηλή περιεκτικότητα της βιομηχανικής χημικής ουσίας 

Δισφαινόλης Α (BPA). Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται με την εμπορία χαρτιού και, μεταξύ 

άλλων, παράγει και διανέμει στην κυπριακή αγορά θερμικό χαρτί. Μία εκ των Διευθυντών και 

μετόχων της, είναι έκτακτη λειτουργός αορίστου χρόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου. Σημειώνουμε 

ότι, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 

Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 

(Ν.70(I)/2016), δεν επιτρέπεται σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου να συμμετέχει στη διοίκηση ή 

να κατέχει μετοχές οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρείας, παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού 

Οικονομικών. Διευθυντής της εταιρείας και μέτοχος είναι επίσης ο σύζυγος της υπό αναφορά 

λειτουργού. 

Η εξέταση του παραπόνου ανατέθηκε από την Επίτροπο, χωρίς τη μεσολάβηση Προϊσταμένου, 

όπως είναι η συνήθης διαδικασία, σε Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου και έτυχε πολύ 

γρήγορου χειρισμού. 

Στις 16.3.2021, η Επίτροπος απέστειλε επιστολή στο ΤΕΕ ζητώντας εξηγήσεις γιατί οι έλεγχοι είναι 

δειγματοληπτικοί και όχι πλήρεις και γιατί δεν έχουν γίνει ενέργειες, ώστε να υπάρξει πλήρης 

απαγόρευση της εισαγωγής και διάθεσης θερμικού χαρτιού με Δισφαινόλη Α. Η Επίτροπος έθεσε 

αυστηρό χρονοδιάγραμμα στο ΤΕΕ για να απαντήσει στην επιστολή της, αφού παρείχε προθεσμία 

δύο μόλις εβδομάδων.  
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Στις 31.3.2021, το ΤΕΕ με απαντητική επιστολή του προς την Επίτροπο ανέλυσε όλες τις πτυχές του 

θέματος, εξηγώντας τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί. 

Στις 18.6.2021, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) εξέδωσε Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 259/2021), με το οποίο 

διεύρυνε τους τομείς του λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης που θα 

υποχρεούνται, με περιθώριο συμμόρφωσης τους τρεις μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος, 

να διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και οι καταναλωτές θα μπορούν να 

πληρώνουν με τραπεζική κάρτα, αντί με μετρητά για τις υπηρεσίες ή αγαθά που θα τους 

παρέχονται. Το γεγονός αυτό, μαζί με την αυξημένη χρήση τραπεζικών καρτών, ως μέσο ανέπαφων 

συναλλαγών που περιορίζει την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού, αναμενόταν να έχει ως 

επακόλουθο την αύξηση της χρήσης χαρτιού αποδείξεων από τα τερματικά αποδοχής καρτών 

πληρωμών.  

Η Επίτροπος αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση του θέματος και στην 

ετοιμασία σχετικής Έκθεσης, η οποία εκδόθηκε στις 6.8.2021. Η Έκθεση καταλήγει με τις εξής 

συστάσεις: 

 Δεδομένου ότι, όπως έχει διαφανεί, το ΤΕΕ περιορίζεται σε απροσδιόριστους χρονικά 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στην αγορά, είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό είναι 

αδύνατο να εντοπιστούν όλες οι ποσότητες θερμοευαίσθητου χαρτιού που εμπεριέχει 

Δισφαινόλη Α πέραν της προβλεπόμενης και για τον λόγο αυτό οι έλεγχοι θα πρέπει να 

εντατικοποιηθούν ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

έγκαιρος εντοπισμός του υπό αναφορά χαρτιού.    

 Παρότι αναγνωρίζεται ότι ενδεχομένως το ΤΕΕ να μην διαθέτει την αναγκαία προς τούτο 

επάρκεια προσωπικού, εντούτοις επιπρόσθετα μέτρα προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς 

του, θα πρέπει να τροχοδρομηθούν μετά και το προαναφερόμενο διάταγμα του Υπουργικού 

Συμβουλίου, το οποίο αναπόφευκτα θα επιφέρει αύξηση της χρήσης θερμοευαίσθητου χαρτιού.   

 Το ΤΕΕ θα μπορούσε να παράσχει κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού 

εμπορίου, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης, ώστε να παράσχουν επαρκή προστασία στους 

εργαζόμενους και στους καταναλωτές, μη εκθέτοντάς τους σε προϊόντα που θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία τους. Προς τούτο, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

σηματοδότησης των καταστημάτων/επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ασφαλές χαρτί 

αποδείξεων π.χ. με την τοποθέτηση σχετικού αυτοκόλλητου στην είσοδο των 

καταστημάτων/επιχειρήσεων. 

Σημειώνουμε ότι η τρίτη σύσταση, περί παροχής κινήτρων, δεν καθορίζεται σε οποιαδήποτε 

πρόνοια της νομοθεσίας και ως εκ τούτου, το ΤΕΕ δεν έχει εξουσία παροχής τέτοιων κινήτρων, 

όπως αυτά που εισηγείται η Επίτροπος.  

Σχετική ανακοίνωση για την Έκθεση, που εκδόθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου, δημοσιεύτηκε 

την ίδια μέρα, δηλαδή στις 6.8.2021, στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).  

Στις 9.8.2021, στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και στο 

προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης της πιο πάνω έκτακτης λειτουργού, έγινε ανάρτηση 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΔΠΑΔ/01/2022 

 
 

18 
 

δημοσιεύματος ηλεκτρονικού εντύπου, ημερ. 6.8.2021, το οποίο είχε αναδημοσιεύσει το ρεπορτάζ 

του ΚΥΠΕ. Την ίδια μέρα, η εν λόγω εταιρεία στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσής της ανάρτησε 

ανακοίνωση με την οποία, μεταξύ άλλων, γνωστοποιούσε στους πελάτες της και στο καταναλωτικό 

κοινό ότι τα θερμικά χαρτιά τα οποία παράγει και διανέμει στην αγορά έχουν παραχθεί με τη 

ψηλότερη τεχνολογία και πιστοποιήσεις, έχοντας ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη 

Δισφαινόλης Α, παρέχοντας την εγγύηση που προνοεί η νομοθεσία. 

Η Έκθεση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 

2021. Το σχετικό αρχείο φέρει όνομα που παραπέμπει στο μικρό όνομα του Διευθυντή της 

εταιρείας, στοιχείο που υποδηλοί τη στενή σχέση του συντάκτη της έκθεσης μαζί του. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021, με επιστολή μας προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και την Επίτροπο καταγράψαμε τα πιο πάνω γεγονότα και ζητήσαμε τυχόν σχόλια των 

παραληπτών.  

Στις 27.9.2021, η Επίτροπος με επιστολή της προς την Υπηρεσία μας ζήτησε, μεταξύ άλλων, 

διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής μας, καθώς και σε ποιο έλεγχο 

εμπίπτει.  

Στις 29.9.2021, με νέα επιστολή μας προς την Επίτροπο, υποδείξαμε ότι στην εν λόγω επιστολή μας 

δεν υπήρχαν σχόλια ή κριτική, αφού δεν είχαμε καταλήξει σε συμπεράσματα, εν αναμονή τυχόν 

σχολίων των παραληπτών. 

Στις 5.10.2021, η Επίτροπος με νέα επιστολή της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εάν υπάρχει τυχόν 

παραβίαση Νόμων από λειτουργούς του Γραφείου της, καθώς και πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

αυτά θα διερευνηθούν από την ίδια ως Προϊσταμένη του Γραφείου και κατέληξε ότι αδυνατεί να 

σχολιάσει το περιεχόμενο της επιστολής μας, χωρίς να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις από την 

Υπηρεσία μας. 

Στις 6.10.2021, με επιστολή μας ενημερώσαμε την Επίτροπο ότι οι απόψεις της είναι σεβαστές και 

θα καταγραφούν στην Ειδική Έκθεση που θα ετοιμάσει η Υπηρεσία μας. 

Στις 22.12.2021, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με απαντητική 

επιστολή της μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο της δεν έχει σχόλια/ 

παρατηρήσεις επί των διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας, για τον τρόπο χειρισμού και τις ενέργειες 

της Επιτρόπου, σχετικά με τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από την πιο πάνω ιδιωτική εταιρεία. 

Όσον αφορά στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Επιτρόπου, η Υπουργός μάς 

ανέφερε πως το ΤΕΕ διενεργεί, στο μέτρο του δυνατού, ετήσιες εκστρατείες και ελέγχους, με 

πρώτιστο στόχο τη διασφάλιση και προάσπιση της δημόσιας υγείας, από τα αποτελέσματα των 

οποίων διαπιστώνεται η ανάγκη για πρόσθετους ελέγχους για ορισμένα προϊόντα που διατίθενται 

στην αγορά. Ειδικά για τα θερμικά χαρτιά, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το ΤΕΕ κατέδειξαν 

ότι τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Αναφορικά με την εισήγηση της Επιτρόπου για παροχή κινήτρων από το ΤΕΕ προς τα καταστήματα 

λιανικού εμπορίου, η Υπουργός μάς πληροφόρησε ότι αυτή δεν μπορεί να υιοθετηθεί, όπως είχε 
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υποδείξει και η Υπηρεσία μας, αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στον περί Χημικών Ουσιών 

Νόμο που να καλύπτει την παροχή τέτοιων κινήτρων σε εταιρείες. 

Ευρήματα:  

Η Επίτροπος κατέληξε σε σχετικές συστάσεις προς το ΤΕΕ, αναφορικά με την παροχή κινήτρων προς 

τους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης, προτρέποντας 

ουσιαστικά το ΤΕΕ να λάβει μέτρα, τα οποία δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε πρόνοια στον περί 

Χημικών Ουσιών Νόμο. 

Σύσταση: Σεβόμενοι την ανεξαρτησία του Γραφείου της Επιτρόπου και εφόσον το θέμα αφορά 

στο περιεχόμενο Έκθεσης που έχει εκδώσει το Γραφείο της, δεν υποβάλλουμε οποιαδήποτε 

σύσταση. 

Το θέμα της συμμετοχής της λειτουργού του Γραφείου σε ιδιωτική εταιρεία, η Επίτροπος θα 

πρέπει να το χειριστεί ως αρμόδια αρχή. 

Στις 3.2.2022, η Επίτροπος με επιστολή της μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνεί με τη 

δήλωση της Υπηρεσίας μας, με την οποία καταγράψαμε ότι σεβόμενοι την ανεξαρτησία του 

Γραφείου της και εφόσον το θέμα αφορά στο περιεχόμενο Έκθεσης που έχει εκδώσει, η Υπηρεσία 

μας δεν υπέβαλε οποιαδήποτε σύσταση. 
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7. Γενικά συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης, διαπιστώσαμε ότι το ΓΕΔΠΑΔ εξακολουθεί να 

στεγάζεται σε κτήριο το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, γεγονός το οποίο είναι, 

σύμφωνα και με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, παράνομο, ενώ επίσης έχει ήδη 

λήξει η τελευταία εν ισχύι σύμβαση ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου. 
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8. Γενικές συστάσεις 

Η Επίτροπος οφείλει να τηρεί την αρχή της νομιμότητας, σε σχέση με τις διαδικασίες που αφορούν 

σε ενοικιάσεις κτηρίων. 

 


