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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

τομείς αυτού. 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 ενώπιον 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. 
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Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 

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

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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 

αδικήματος. Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς 

και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 

προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 

Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 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, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και 

πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), όσον 

αφορά στη Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες, για τα έτη 2019 – 2020. Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος  

συμμόρφωσης για τα έτη 2019 – 2020, κυρίως σε σχέση (α) με την παρακολούθηση ευρημάτων 

και συστάσεων που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά 

στα Τμήματα Γεωργίας και Γεωλογικής Επισκόπησης, στη βάση του ετήσιου προγράμματος 

ελέγχου της Υπηρεσίας μας, (β) με θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και 

κυρίως περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» και (γ) με τη διερεύνηση 

θεμάτων που προέκυψαν από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. 

1.1 Σημαντικότερα ευρήματα οικονομικού ελέγχου 

α. Λογιστικοί χειρισμοί δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και 

πληρωμών, στη βάση της οποίας ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, αφού δεν προέκυψε 

πραγματική ταμειακή ροή. 

β. Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών, όπως η 

μη κατάλληλη σύσταση και εξουσιοδότηση των πληρωμών, μη σφράγιση των συνημμένων στα 

δελτία πληρωμής εγγράφων με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ» και μη σφράγιση των 

τιμολογίων/παραστατικών με την ημερομηνία παραλαβής τους, είτε από το Αρχείο είτε από 

άλλον υπεύθυνο Λειτουργό του Τμήματος.  

γ. Μη έγκαιρη εξόφληση οφειλών. 

δ. Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς την ενημέρωση του Μητρώου Συμβολαίου.  

ε. Μη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κρατικών χορηγιών, αφού δεν 

πληρούνταν, σε όλες τις περιπτώσεις, οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τους λήπτες.  

στ. Αδυναμίες και ελλείψεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, επιβολής και παρακολούθησης 

των διοικητικών προστίμων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ). 

ζ. Μη τήρηση της συμφωνίας παροχής εκπαιδευτικής άδειας από Κτηνιατρικό Λειτουργό, 

χωρίς οι ΚΥ να απαιτήσουν από αυτόν, αλλά ούτε από τον εγγυητή του, την καταβολή στην 

Κυβέρνηση της προνοούμενης αποζημίωσης. 

η. Μη επίλυση της διαφωνίας μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και των 

Αναδόχων των Μονάδων Αφαλάτωσης Νερού Λεμεσού και Λάρνακας, ως προς τον υπολογισμό 

της τιμής μονάδας. 

θ. Σημαντικές οικονομικές διαφορές μεταξύ του ΤΑΥ και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, που 

αφορούν στην κυβερνητική συνεισφορά, μεταξύ άλλων, στις δαπάνες λειτουργίας και 

συντήρησης των σταθμών παραγωγής νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 
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ι. Ανομοιόμορφος χειρισμός ως προς την πολιτική χρέωσης διοικητικών εξόδων των Συμβουλίων 

Αποχετεύσεων προς το ΤΑΥ, σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών παραγωγής νερού 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας και έλλειψη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου. 

ια. Σε σχέση με την καταβολή Κυβερνητικής Συνεισφοράς ύψους €6,1 εκ. προς το Συμβούλιο 

Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), για την κάλυψη των δαπανών τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας, το ΤΑΥ δεν τεκμηρίωσε το ποσοστό επιμερισμού ύψους 40%, που χρησιμοποίησε 

επί του συνόλου των δαπανών για την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας.  

ιβ. Το ΤΑΥ διενήργησε πληρωμή ύψους  €5,5 εκ., εκ μέρους του Κράτους, ως εγγυητής, προς 

Κοινοπραξία, για την εξόφληση δεδουλευμένων υπηρεσιών που όφειλε το Συμβούλιο 

Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχιών Λάρνακας-

Αμμοχώστου, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, χωρίς να επιβεβαιώσει την ορθότητα του 

ποσού, με τη αιτιολογία ότι αυτό ελέγχεται από το υπό αναφορά Συμβούλιο. 

ιγ. Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία είσπραξης εσόδων, όπως η μη έγκαιρη 

κατάθεση των εισπράξεων, η μη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων στους Ταμίες από τους 

Προϊστάμενους των Τμημάτων, ελλιπής συμπλήρωση των καταστάσεων εισπράξεων, μη 

κατάλληλη επιθεώρηση των βιβλίων είσπραξης και μητρώων εμβασμάτων και μη 

κατάλληλη/ασφαλής φύλαξη των μετρητών. 

ιδ. Μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων στο μηχανογραφημένο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού 

(ΣΤΝ) του ΤΑΥ, οι οποίες να αποτρέπουν ή/και να εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις λαθών. 

ιε. Μη πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, 

Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών (ΚΔΠ 48/2017). 

ιστ. Μη διασφάλιση της ικανοποίησης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 

αποφυγής διακρίσεων, κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης από το Τμήμα 

Δασών (ΤΔ). 

ιζ. Μη τήρηση ικανοποιητικών υποστηρικτικών στοιχείων από το Τμήμα Μετεωρολογίας (ΤΜ) 

για τεκμηρίωση της ορθότητας της αξίας σημαντικού εσόδου.  

ιη. Μη εφαρμογή, από την Υπηρεσία Μεταλλείων (ΥΜ), συστήματος εσωτερικού ελέγχου για 

επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας και έγκαιρης είσπραξης των δικαιωμάτων από τη χρήση 

λατομικών υλικών. 

1.2 Σημαντικότερα ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης 

α. Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ). 

(i) Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας. Μη έγκαιρη κοινοποίηση των προγραμμάτων 

εργασίας, μη κατάλληλη φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων/εντύπων, σχετικά 

με ελέγχους που διενεργούνται, καθώς και μη κατάλληλη φύλαξη και 

παρακολούθηση του αποθέματος οίνου που τηρείται. 

(ii) Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας. Μη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, μη διενέργεια ικανοποιητικού αριθμού ελέγχων στον 
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τομέα της βιολογικής γεωργίας και αδυναμίες στην εποπτεία των Οργανισμών 

Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ). 

(iii) Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας. Μη εκσυγχρονισμός της περί 

Μελισσοκομίας νομοθεσίας, καθώς και παραλείψεις σχετικά με τον έλεγχο και την 

οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών. 

(iv) Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων (ΚΖΠΔΖ). Αδυναμίες σε σχέση με 

την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών, καθώς και 

αδυναμίες κατά την ετήσια επισκόπηση της αιγοπροβατοτροφίας. 

(v) Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών και Κλάδος Ελέγχου 

Νομοθεσιών. Μη καθορισμός κλιμάκων διοικητικών προστίμων και αδυναμίες σε 

σχέση με την παρακολούθηση της επιβολής τους, καθώς και μη ομοιόμορφος 

χειρισμός των παρατυπιών/παρανομιών από όλα τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία 

(ΕΓΓ). Επίσης, μη κατάλληλη φύλαξη και μη προσυπογραφή των εντύπων ελέγχου, 

καθώς και αδυναμίες σχετικά με τη διενέργεια και παρακολούθηση ελέγχων σε 

δείγμα σημείων λιανικού εμπορίου. Πρόσθετα, αδυναμίες σε σχέση με το νομικό 

πλαίσιο και τη διαδικασία διενέργειας επίσημων ελέγχων για την ταξινόμηση των 

σφάγιων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των σχετικών τιμών. 

(vi) Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών. Ελλείψεις σε σχέση με την κατάρτιση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών. 

(vii) Tομέας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Καθυστέρηση στη μηχανογράφηση 

της διαδικασίας παραγωγής, πώλησης και αποθήκευσης φυτών και παροχής φυτικών 

υπηρεσιών. 

(viii) Σποροπαραγωγικό Κέντρο (ΣΚ). Δεν εκπονήθηκε και κατ΄ επέκταση δεν 

εφαρμόστηκε, κανένα σχετικό πλάνο εξορθολογισμού, του ΣΚ, με σκοπό τη βελτίωσή 

του, στη βάση των ευρημάτων σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2019. Επίσης, 

παραλείψεις σε σχέση με την τήρηση των καθολικών αποθήκης και την 

παρακολούθηση του αποθέματος. 

(ix) Άλλα θέματα. 

 Αδυναμίες και παραλείψεις κατά την παρακολούθηση και διερεύνηση 

καταγγελιών εναντίον Λειτουργών του Τμήματος. 

 Αδυναμίες και παραλείψεις σχετικά με τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων, 

αποκλίσεις μεταξύ στοιχείων του Βιβλίου Κίνησης Οχήματος (ΒΚΟ) και της αναφοράς 

του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου (ΣΔΣ), παραβιάσεις ορίου ταχύτητας πέραν των 

120 χιλιομέτρων και μη τήρηση των σχετικών προνοιών στους Κανονισμούς 

Κυβερνητικών Αποθηκών. 
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β. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ). 

Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός του Δικτύου «Natura 2000». Κατόπιν διερεύνησης 

καταγγελίας από μεγάλο αριθμό φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ημερ. 8.8.2016, η οποία 

κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας, προβήκαμε στην εξέταση του υπό αναφορά θέματος και 

εκδώσαμε τη σχετική Ειδική Έκθεση με αρ. ΠΕ/01/2020, ημερ. 3.3.2020. Σχετικά με το πιο πάνω 

παρατηρήσαμε ότι:  

 Φαίνεται να προκύπτουν παραβιάσεις διατάξεων αριθμού νομοθεσιών των ΚΥ. 

 Προκύπτουν ερωτηματικά ως προς την υγειονομική παρακολούθηση της μονάδας καθώς 

και τον τρόπο διάθεσης των, αναμενόμενα, μεγάλων ποσοτήτων του γάλακτος ή και 

κρέατος που παράγεται από την κτηνοτροφική μονάδα με όλους τους συνεπακόλουθους 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

 Τα παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εξακολουθούν να υφίστανται και να 

λειτουργούν, χρόνια μετά τις επισημάνσεις των αρμοδίων Αρχών του Κράτους. 

Όλα τα θέματα που προέκυψαν, τέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, 

ώστε να αξιολογήσει εάν η ολιγωρία από τα αρμόδια Τμήματα, σε σχέση με την εφαρμογή των 

νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, δικαιολογεί την αναζήτηση ποινικών ή 

πειθαρχικών ευθυνών και εάν υπάρχουν άλλα μέτρα που θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν, για 

άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

γ. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ). 

(i) Νομοθετική ρύθμιση αρμοδιοτήτων του Τμήματος. Η ετοιμασία και έγκριση σχετικών 

Κανονισμών, για καθορισμό των τελών της αίτησης και της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης, καθώς και άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα και τα τέλη εισπράττονταν στη βάση μεταβατικών διατάξεων της σχετικής 

νομοθεσίας. 

(ii) Κίνηση Οχημάτων. Αδυναμίες και παραλείψεις, σε σχέση με τη χρήση των οχημάτων. 

δ. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ). 

Ελλιμενισμός σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου. Το ΤΑΘΕ εξέδωσε μεγάλο αριθμό 

εξώδικων προστίμων προς συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς αυτά να τακτοποιηθούν και χωρίς το 

Τμήμα να προβεί σε ποινική δίωξή της. Επίσης, παρόλο που συγκεκριμένο σκάφος ελλιμενιζόταν 

χωρίς άδεια και το μεγάλο μέγεθός του επηρέαζε τη λειτουργία και ασφάλεια του αλιευτικού 

καταφυγίου, το ΤΑΘΕ δεν εφάρμοσε τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, ενώ ο ελλιμενισμός  

άλλου σκάφους, χωρίς να διαθέτει άδεια ελλιμενισμού, κατέδειξε ελλιπή εποπτεία του υπό 

αναφορά αλιευτικού καταφυγίου. Διαφάνηκε επίσης προσπάθεια παρέμβασης, από τον τότε 

Υπουργό ΓΑΑΠ, για έκδοση άδειας ελλιμενισμού σε σκάφος, χωρίς να έχει τέτοια εξουσία και 

χωρίς να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους θεώρησε ότι θα έπρεπε ή μπορούσε να 

παρέμβει στις εξουσίες της Διευθύντριας ΤΑΘΕ, δίνοντας οδηγίες για τον υπό αναφορά 

ελλιμενισμό, κατά παράβαση των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
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Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)1999). Πρόσθετα εγέρθηκαν ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της 

όλης διαδικασίας έκδοσης άδειας ετήσιου ελλιμενισμού σε μη αλιευτικά σκάφη, προς 

αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών. 

ε. Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ). 

Θέματα που άπτονται της προστασίας περιοχών του Δικτύου «Natura 2000». 

 Αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές στο παραλιακό μέτωπο των 

Κοινοτήτων Αργάκας και Γιαλιάς στην Επαρχία Πάφου, εντός της περιοχής του 

Δικτύου «Natura 2000»  Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)/Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

(ΕΖΔ) Περιοχή Πόλις – Γιαλιά. 

 Αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με την έγκριση σχεδίου χρήσης της παραλίας 

Ασπρόκρεμμος στην Κοινότητα Νέου Χωρίου της Επαρχίας Πάφου και υπό εξέλιξη 

διαδικασία εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και στο 

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, εντός περιοχών του Δικτύου «Natura 2000». 

 Εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων και αλλαγές πολεοδομικών ζωνών, χωρίς να 

τηρείται η νομοθεσία για περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

 Πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης από τη λειτουργία παράνομου βιολογικού 

σταθμού στον Καλοπαναγιώτη. 

Για όλα τα πιο πάνω ευρήματα υποβλήθηκαν σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι 

οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις των Υπουργείων ΓΑΑΠ (Διοίκησης/Τμημάτων/Υπηρεσιών) 

και Εσωτερικών, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση (δεν λήφθηκαν τα 

σχόλια και απόψεις των ΚΥ). 

Πρόσθετα ολοκληρώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν οι ακόλουθες Ειδικές Εκθέσεις, που αφορούν 

στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, όπως αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

16.04.2021 
Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΤΑΥ/01/2021) 

21.04.2021 Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων (ΠΕ/01/2021) 

22.04.2021 
Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου, εντός ή 
πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας (ΠΕ/02/2021) 

24.11.2021 
Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών, σε σχέση με την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών (ΤΔ/01/2021) 
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2. Εισαγωγή 

Το Υπουργείο ΓΑΑΠ αποτελείται από τη Διοίκηση και 10 άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως 

παρουσιάζονται ανά Κεφάλαιο Προϋπολογισμού στον πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 1: Κεφάλαια Προϋπολογισμού. 

Κεφάλαιο 
Προϋπολογισμού 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

12.01 Διοίκηση 

12.02 Τμήμα Γεωργίας  

12.04 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

12.05 Τμήμα Δασών 

12.06 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

12.07 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

12.08 Τμήμα Μετεωρολογίας 

12.09 Υπηρεσία Μεταλλείων 

12.10 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

12.11 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

12.13 Τμήμα Περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου ΓΑΑΠ για την περίοδο 2020 – 2022, αποστολή 

του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος 

διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου, μέσω προγραμμάτων, 

δράσεων και έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Επίσης, όραμά του είναι μια αειφόρος, 

«πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, που θα οδηγεί παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών 

απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου ΓΑΑΠ, για τα έτη 2020 – 2022, παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2: Στρατηγικές επιδιώξεις. 

Α/Α Στρατηγικές επιδιώξεις Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

1. Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 

2. Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση της 
οικονομίας. 

3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη των κινδύνων. 

5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη 

δημόσια υγεία. 
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Α/Α Στρατηγικές επιδιώξεις Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

6. Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων. 

7. Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. 

8. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

Όλες οι δαπάνες του Προϋπολογισμού της Διοίκησης και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου 

ΓΑΑΠ εγκρίνονται από τους αρμόδιους ελέγχοντες λειτουργούς (Γενικός Διευθυντής Υπουργείου 

ΓΑΑΠ και Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών) και ακολούθως ελέγχονται και οριστικοποιούνται από τη 

Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, εκτός στην περίπτωση 

του ΤΑΥ, όπου είναι τοποθετημένοι εκπρόσωποι της Γενικής Λογίστριας.  

Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το έτος 2020, ανήλθαν στα 

€295.983.701 και το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας των πιστώσεων, από την υλοποίηση 

του Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 85,1% (€251.892.311). Η κατανομή του πιο πάνω ποσού στα 

επιμέρους Τμήματα/Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, αναλύεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 1: Υλοποίηση Προϋπολογισμού.  

 

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (€15.006.698 - 6%) 

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΡΓIAΣ (€28.005.790 - 11,1%) 

ΚΤHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ (€13.079.784 - 5,2%) 

ΤΜΗΜΑ ΔAΣΩN (€45.369.353 - 18%) 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN (€122.122.727 - 48,5%) 

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣΗΣ (€3.631.414 - 1,4%) 

ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (€4.205.638 - 1,7%) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜETAΛΛEIΩΝ (€637.454 - 0,3%) 

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN (€5.982.097 - 2,4%) 

ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ ΚΑΙ ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ (€9.918.227 - 3,9%) 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (€3.933.129 - 1,6%) 
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Διάγραμμα 2: Κατανομή συνολικών εσόδων. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου ΓΑΑΠ, σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος 

ελέγχου, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Ειδικής Έκθεσης. 

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (€41.007.405 - 30,6%) 

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΡΓIAΣ (€2.597.017 - 1,9%) 

ΚΤHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ (€2.485.263 - 1,9%) 

ΤΜΗΜΑ ΔAΣΩN (€4.720.415 - 3,5%) 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN (€76.419.061 - 57%) 

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣΗΣ(€529.957 - 0,4%) 

ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (€1.588.142 - 1,2%) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (€2.617.352 - 2%) 

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN (€675.576 - 0,5%) 

ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ ΚΑΙ ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ (€869.989 - 0,6%) 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (€607.964 - 0,5%) 
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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 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 οικονομικός έλεγχος δείγματος συναλλαγών που αφορούσαν σε εισπράξεις, πληρωμές, 

καθώς και απολαβές ατόμων του Υπουργείου ΓΑΑΠ, που επιλέχθηκε βάσει συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας και αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

β. η εξακρίβωση της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου, σε σχέση 

με το δείγμα των συναλλαγών που αναφέρουμε πιο πάνω, 

γ. η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Υπουργείου με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 

δ. η διερεύνηση καταγγελιών. 

Για τα Τμήματα Γεωργίας και Γεωλογικής Επισκόπησης, διενεργήθηκε επίσης επαναληπτικός 

έλεγχος, σε σχέση με θέματα συμμόρφωσης που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους. 

3.3 Περιορισμοί στην πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και 

πληροφορίες 

Παρόλο που το ισχύον νομικό πλαίσιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Γενικού 

Ελεγκτή σε οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες κρίνει ο ίδιος απαραίτητα για διεξαγωγή του 

έργου του και εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας του, δυνάμει του άρθρου 4 του περί της 

Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο 

Διευθυντής των ΚΥ, σε δύο περιπτώσεις αμέλησε, παρέλειψε ή αρνήθηκε να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία μας συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφόρηση που ζητήθηκαν, με αποτέλεσμα να 

προκύψουν περιορισμοί στον έλεγχο. Για τις υποθέσεις αυτές αποστείλαμε στον Γενικό 

Εισαγγελέα καταγγελίες για παρακώλυση του έργου της Υπηρεσίας μας, με την παράκληση όπως, 

ασκώντας τις συνταγματικές του εξουσίες, ενεργήσει προς προάσπιση του θεμελιώδους 

δικαιώματος της Υπηρεσίας μας για ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία και πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε για την άσκηση του αναγκαίου ελέγχου στις ελεγχόμενες οντότητες.  

3.4 Μεθοδολογία 

3.4.1 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 
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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 

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 
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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.   

To GUID-5200 παρέχει καθοδήγηση ως προς την εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων του 

INTOSAI στους περιβαλλοντικούς ελέγχους, παρέχει πρακτική βοήθεια στην ανάπτυξη 

μεθοδολογίας για τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και εισηγείται την προσέγγιση για 

καθορισμό των κριτηρίων ελέγχου. 

Το GUID-5201 αναδεικνύει τις πιθανότητες διενέργειας ελέγχου με περιβαλλοντική εστίαση, στο 

πλαίσιο οικονομικού ελέγχου ή ελέγχου συμμόρφωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά στους ελέγχους 

συμμόρφωσης, εστιάζει στην εξέταση του κατά πόσο οι δραστηριότητες της Κυβέρνησης 

διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτικές.  

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο ΓΑΑΠ, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, σε επισκόπηση 

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

Διεύθυνση, τόσο της Διοίκησης όσο και των σχετικών Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου 

ΓΑΑΠ και άλλο αρμόδιο προσωπικό. 

Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2019 και 2020, καθώς επίσης τα ευρήματα του 

οικονομικού ελέγχου που απορρέουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2019 και 2020.  

Τα ευρήματα και οι σχετικές συστάσεις του ελέγχου της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκαν για σχόλια 

και απόψεις στα Υπουργεία ΓΑΑΠ (Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες) και Εσωτερικών, τα οποία 

ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς διενέργειας τόσο του οικονομικού ελέγχου, όσο και του ελέγχου συμμόρφωσης 

χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο Παράρτημα 

της παρούσας Έκθεσης, καθώς και σχετικά Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις και Εγκύκλιοι του 

Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Λογίστριας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού (ΤΔΔΠ).  
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 134.118.142 

Δαπάνες 251.892.311 

 

Κατηγορία 

Προϋπολογισμού 

Τελικός 

Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 

αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 

ποσά/(υπερβάσεις) ή 

υπερβάσεις/(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού εσόδων) 

Ποσοστό 

αδαπάνητων 

ποσών/ 

(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα     

Εισπράξεις από 

άμεσους φόρους 
1.000.000 29.232 (970.768) - 

Εισπράξεις από 

έμμεσους φόρους 
1.752.000 1.659.801 (92.199) - 

Πρόσοδοι από 

τόκους 
1.246.000 731.107 (514.893) - 

Χορηγίες ΕΕ 3.256.143 3.475.502 219.359  

Άλλα έσοδα 125.692.150 128.222.499 2.530.349  

Δαπάνες     

Δαπάνες 

προσωπικού 
113.416.713 102.826.867* 10.589.846 9% 

Λειτουργικές 

δαπάνες 
96.616.121 84.533.312 12.082.809 13% 

Μεταβιβάσεις 32.744.271 28.373.691 4.370.580 13% 

Εξυπηρέτηση 

δημόσιου χρέους 
50 - 50 100% 

Αγορά ακινήτων 

και εξοπλισμού 
5.999.340 1.687.908 4.311.432 72% 

Έργα 47.207.206 34.470.533 12.736.673 27% 

*Οργανικές θέσεις, έκτακτο προσωπικό και ωρομίσθιοι 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

14 
 

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Εισπρακτέα ποσά Εκκρεμείς υποχρεώσεις 

 € € 

Διοίκηση 594 20.007 

Τμήμα Γεωργίας 2.273.295 48.598 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 2.549.158 42.089 

Τμήμα Δασών  655.864 71.848 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 130.465.517 2.661.304 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  6.641 22.740 

Τμήμα Μετεωρολογίας 3.041 5.088 

Υπηρεσία Μεταλλείων 322.824 1.238 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 45.602 18.560 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 176.200 4.548 

Τμήμα Περιβάλλοντος 106.926 14.597 

4.3 Δαπάνες προσωπικού 

4.3.1 Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

στις 
31.12.2020 

Δαπάνες για 
μισθούς, επιδόματα 

και εργοδοτικές 
εισφορές 

Εκ των οποίων 
αμοιβή για 

υπερωριακή 
απασχόληση* 

Μέσος όρος 
δαπάνης ανά 

υπάλληλο 

  
 

€ € € 

Διοίκηση 64 3.269.918 - 51.092 

Τμήμα Γεωργίας 319 13.345.005 508 41.834 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 143 5.284.024 28.948 36.951 

Τμήμα Δασών  254 12.851.610 236.623 50.597 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 190 9.248.132 3.787 48.674 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  38 1.861.019 - 48.974 

Τμήμα Μετεωρολογίας 57 3.050.928 224.207 53.525 

Υπηρεσία Μεταλλείων 9 423.813 - 47.090 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 54 2.733.379 - 50.618 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων 

Ερευνών 
55 2.313.348 70.180 42.061 

Τμήμα Περιβάλλοντος 61 2.669.965 1.236 43.770 

     
Σύνολο 1244 57.051.141 565.489 46.835 

* Η υπερωριακή αμοιβή αφορά τόσο στο μόνιμο όσο και στο έκτακτο προσωπικό, καθώς το σχετικό 

κονδύλι δαπανών στον Προϋπολογισμό του 2020 είναι το ίδιο και για τις δύο κατηγορίες προσωπικού. 
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4.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

στις 31.12.2020 

Δαπάνες για 
μισθούς, 

επιδόματα και 
εργοδοτικές 

εισφορές 

Εκ των οποίων 
αμοιβή για 

υπερωριακή 
απασχόληση* 

Μέσος όρος 
δαπάνης ανά 

υπάλληλο 

  
€ € € 

Διοίκηση - - - - 

Τμήμα Γεωργίας 26 674.272 - 25.934 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 45 1.137.967 - 25.288 

Τμήμα Δασών 38 907.407 - 23.879 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 49 1.336.002 - 27.265 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης - - - - 

Τμήμα Μετεωρολογίας 1 21.621 - 21.621 

Υπηρεσία Μεταλλείων - - - - 

Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 20 574.017 - 28.701 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων 

Ερευνών 
18 491.378 - 27.299 

Τμήμα Περιβάλλοντος 23 707.871 - 30.777 

Σύνολο 220 5.850.535  26.346 

* Η υπερωριακή αμοιβή περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 4.3.1. 

4.3.3 Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

στις 
31.12.2020 

Δαπάνες για 
μισθούς, επιδόματα 

και εργοδοτικές 
εισφορές 

Εκ των οποίων 
αμοιβή για 

υπερωριακή 
απασχόληση 

Μέσος όρος 
δαπάνης ανά 

υπάλληλο 

  
 

€ € € 

Διοίκηση 8 168.003 531 21.000 

Τμήμα Γεωργίας 106 2.689.182 63.064 25.370 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 116 2.856.025 11.638 24.621 

Τμήμα Δασών  799 19.066.681 354.095 23.863 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 522 18.126.718 225.180 34.726 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  24 757.708 11.928 31.571 

Τμήμα Μετεωρολογίας 4 101.544 - 25.386 

Υπηρεσία Μεταλλείων 2 61.129 - 30.565 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 61 1.701.690 82.854 27.897 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 26 542.666 45.056 20.872 

Τμήμα Περιβάλλοντος 2 52.176 - 26.088 

Σύνολο 1670 46.123.522 794.346 26.542 
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4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Αριθμός 
οχημάτων 

Συνολικά 
διανυθέντα 
χιλιόμετρα 
για το έτος 

Συνολική κατανάλωση 
καυσίμων 

  
Χλμ. € 

Διοίκηση 3 8.555 (1) 4.171 

Τμήμα Γεωργίας 96 700.000 102.328 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 71 585.120 57.341 

Τμήμα Δασών  317(2) 2.652.113 592.597 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Ενοικιαζόμενα 

194 

12 

2.872.044 

135.308 

304.771 

13.432 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  39 383.761 30.759 

Τμήμα Μετεωρολογίας 5 45.616 3.386 

Υπηρεσία Μεταλλείων 8 77.420 6.537 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 22 246.836 31.341 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 21 347.729 30.905 

Τμήμα Περιβάλλοντος 17 116.694 10.841 

Σημειώσεις: 

(1) Δεν περιλαμβάνει τα χλμ. του οχήματος του Υπουργού ΓΑΑΠ και του Γενικού Διευθυντή, για το οποίο τηρείται 

βιβλίο κίνησης από τον Σεπτέμβριο του 2020 και μέχρι τις 31.12.2020 το σύνολο των χιλιομέτρων που 

καταγράφηκαν ήταν 3.587. 

(2) Περιλαμβάνονται 107 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κατά την ώρα κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς είναι 

σταθμευμένα αλλά η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία για χρήση των αντλιών νερού. 
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4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά και άλλοι χώροι 

4.5.1 Διοίκηση 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Χώρος στάθμευσης Δεν 
υπήρχαν 

διαθέσιμα 
στοιχεία 

4.680 1.11.2017 - 31.10.2020 (1) 

(1) Η σύμβαση έληξε και συνέχισε η χρήση του χώρου στάθμευσης μέχρι 30.9.2021, με έγκριση του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ. 

4.5.2 Τμήμα Γεωργίας 

Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης σύμβασης 

 (τμ) €    

Γραφεία στο Λιμάνι 
Λεμεσού 

246 8.758 1.1.2004 29.1.2017 31.12.2018 (1) 

Γραφεία και υπόστεγα 
στο Λιμάνι Λεμεσού 

706 (γραφεία) 
102 (υπόστεγα) 

16.615 1.1.2010 29.1.2017 31.12.2018 (1) 

Γραφεία στο Λιμάνι 
Λάρνακας 

115,5 9.017 1.1.2006 15.12.2012 31.12.2015 (2) 

Γραφεία και υπόστεγα 
στο Λιμάνι Λάρνακας 

115 (γραφεία) 
440 (υπόστεγα) 

11.808 1.1.2016 15.12.2012 31.12.2015 (2) 

Γραφεία - Επαρχιακό 
Λευκωσίας  

510 41.040 
 

αφορά σε μέρος κτηρίου που ενοικιάζει το ΤΑΘΕ 
 

Γραφεία - Επαρχιακό 
Λάρνακας  

440 31.648 
 

αφορά σε μέρος κτηρίου που ενοικιάζει το ΤΑΥ 
 

Γραφεία - Επαρχιακό 
Αμμοχώστου 

434 30.480 2.8.2010 - 1.8.2017 (3) 

Γραφείο - 
Περιφερειακό Ευρύχου 

30 370 1.1.1985 15.10.2021 15.10.2026 

Γραφείο - 
Περιφερειακό Πόλη 
Χρυσοχούς 

200 6.000 1.1.2008 1.1.2017 31.12.2021 

Γραφεία - Λευκωσία 660 44.550 1.4.2003 
το συμβόλαιο διακόπηκε στις 

30.10.2020 – στέγαση σε 
ιδιόκτητα υποστατικά 

Σημειώσεις: 

(1) Συντάχθηκε προσχέδιο συμβολαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων Κυβερνητικών Τμημάτων και της διαχειριστικής 

εταιρείας και αναμένεται νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία. 
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(2) Αναμένεται έγκριση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που είναι το διαχειριστικό Τμήμα, για 

αύξηση του ενοικίου και ανανέωση του συμβολαίου. 

(3) Συζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών κατά πόσο το κτήριο μπορεί να περιέλθει στην ιδιοκτησία του 

Κράτους. 

4.5.3 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 (τμ) €   

Σταθμός Ακακίου (1) 1.640 1.6.1994        αυτόματη ανανέωση 

Σταθμός Νήσου (1) 103 1.7.1981 1.10.1992 
αυτόματη 

ανανέωση 

Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς (1) 2.000 1.4.1972 31.12.2015 
αυτόματη 

ανανέωση 

Γραφείο Αμμοχώστου 5.885 250 18.7.2014 3.12.2014 2.12.2029 

Κέντρο Λεμεσού 1.536 29.865 25.11.2008                          (2) 

Σημειώσεις: 

(1) Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για το εμβαδόν των υποστατικών.  

(2) Υπάρχει διαδικασία υπογραφής σύμβασης (μέχρι τον Ιανουάριο 2017 υπήρχε σύμβαση με την Αρχή Λιμένων 

Κύπρου. Από τον Φεβρουάριο 2017 ανέλαβε τη διαχείριση ιδιώτης διαχειριστής του Λιμανιού Λεμεσού. 

4.5.4 Τμήμα Δασών 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Γραφεία Δασικού Σταθμού 
Κάτω Πύργου 

165 4.800 1.12.2016 - 30.11.2021 
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4.5.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Υποστατικό Εμβαδόν 

Ετήσιο ενοίκιο 
 
 
 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

  €    

Κεντρικά Γραφεία και 

Επαρχιακό Γραφείο 

Λευκωσίας 

8.616 588.598 5.5.2008 - 4.5.2058 

Επαρχιακό Γραφείο 

Λεμεσού 
1.530 212.976 17.2.2011 - 17.2.2021 

Επαρχιακό Γραφείο 

Λάρνακας 
1.332 57.542 3.12.2013 - 2.12.2020 

Γραφείο - Αρδευτικό 

Έργο Αθηένου 
35 1.332 1.9.2016 - 1.9.2021 

Γραφείο - Αρδευτικό 

Έργο Κιτίου 
36 1.440 1.9.2016 - 1.9.2021 

Γραφείο Πόλης 

Χρυσοχούς 
185 7.200 1.1.2018 1.6.2020 31.5.2022 

Επαρχιακό Γραφείο 

Αμμοχώστου 
1.750 85 31.7.2014 - 30.7.2024 (1) 

Σημείωση: 

(1) Το ενοίκιο καταβάλλεται από το Λογιστήριο της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ. 

4.5.6 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
σύμβασης 

 τμ €    

Κεντρικά Γραφεία 2.606 179.517 16.10.1995 1.6.2016 30.06.2021 (1) 

Χώρος στάθμευσης 

Κεντρικών Γραφείων  

800 2.700 1.3.2016 1.7.2020 30.6.2023 

Σημείωση: 

(1) Έχει εξασφαλιστεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για ανανέωση του συμβολαίου για 2+2+2 χρόνια και 

βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής του. 
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4.5.7 Τμήμα Μετεωρολογίας 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Κεντρικά Γραφεία  828 79.488 19.11.1998 1.1.2020 31.12.2021 

4.5.8 Υπηρεσία Μεταλλείων 

Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο ενοίκιο 

 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

  €    

Κεντρικά Γραφεία  440 30.254 1996 30.10.2018 31.5.2021 (1) 

Σημείωση:  

(1) Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζονται τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΓΕ. 

4.5.9 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο ενοίκιο 

 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Κεντρικά Γραφεία (1) 2.550 205.200 4.1.2007 30.6.2017 29.6.2022 

Επαρχιακή Μονάδα 

Λεμεσού 
212 18.972 1.1.2007 1.9.2019 31.12.2021 

Επαρχιακή Μονάδα 

Λεμεσού -  Αποθήκες 
900 51.174 1.9.2009 1.9.2019 31.12.2021 

Σημείωση:  

(1)  Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζονται τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΓ. 
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4.5.10 Τμήμα Περιβάλλοντος 

Υποστατικό 
Εμβαδόν 

 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης σύμβασης 

 τμ €    

Κεντρικά Γραφεία  1.694 98.400 15.3.2007 15.6.2021 14.3.2023 

Εξωτερικός χώρος 

στάθμευσης (Κεντρικά 

Γραφεία) 

567 4.800 15.12.2016 15.12.2016 14.3.2019 (1) 

Γραφεία Επαρχία 

Λευκωσίας 
266 18.290 1.2.2016 30.10.2018 31.5.2021 (2) 

Γραφεία Επαρχία Λεμεσού 200 27.840 9.1.2015 17.2.2011 1.2.2021 (3) 

Γραφεία Επαρχία Λάρνακας 70 6.713 3.3.2016 3.12.2013 2.12.2020 (4) 

Σημείωση:  

(1) Το Τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου. 

(2) Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζονται τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΓΕ το οποίο είναι σε διαδικασία ανανέωσης 

του συμβολαίου. 

(3) Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού του ΤΑΥ το οποίο είναι σε 

διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου. 

(4) Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας του ΤΑΥ (το οποίο είναι σε 

διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου). 

Όλα τα στοιχεία στις παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας 

μας, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς 

να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

Δημοκρατίας 

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

Δημοκρατίας για τα έτη 2019 και 2020, επέλεξε για έλεγχο, στη βάση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας, συνολικά 47 και 93 συναλλαγές, αντίστοιχα, που αφορούσαν στο Υπουργείο ΓΑΑΠ 

(Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες) , από τις οποίες οι 22 και 32 αφορούσαν σε εισπράξεις, οι 20 και 

40 αφορούσαν σε δαπάνες και οι 5 και 21 αφορούσαν σε απολαβές ατόμων, αντίστοιχα. 

Πιο κάτω καταγράφονται γενικά ευρήματα, τα οποία διαπιστώθηκαν στη Διοίκηση ή και σε 

Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου ΓΑΑΠ και στη συνέχεια συγκεκριμένα επιμέρους ευρήματα, 

κατά περίπτωση. 

5.1 Γενικά ευρήματα 

5.1.1 Λογιστικοί χειρισμοί 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λογιστικοί χειρισμοί δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των 

πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, στη βάση της οποίας ετοιμάστηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις, αφού δεν προέκυψε πραγματική ταμειακή ροή. Ενδεικτικά παραδείγματα 

αναφέρονται στα επιμέρους ευρήματα. 

5.1.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών 

Η Γενική Λογίστρια, με την Εγκύκλιό της αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, καθόρισε τη διαδικασία 

για τη διενέργεια πληρωμών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζεται η αρχή της 

ανάληψης ευθύνης για την οικονομική διαχείριση από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, η οποία, 

όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο, αποτελούσε έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς για την 

ετοιμασία του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).  

Σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, απαραίτητη προϋπόθεση για προώθηση πληρωμής είναι η 

τοποθέτηση στα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής συγκεκριμένης σφραγίδας, που θα φέρει 

κατάλληλη υπογραφή στα ενδεικνυόμενα μέρη, στην οποία υπογράφουν αφενός ο Αρμόδιος 

Λειτουργός, βεβαιώνοντας την ορθότητα και συστήνοντας την πληρωμή και αφετέρου ο Ελέγχων 

Λειτουργός, εγκρίνοντας και εξουσιοδοτώντας την πληρωμή. Επιπλέον, προβλέπεται ότι, ο 

Ελέγχων Λειτουργός μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ορίσει οποιοδήποτε υπάλληλο ως εκπρόσωπό 

του για να υπογράφει εκ μέρους του την εξουσιοδότηση πληρωμής, εξουσιοδοτώντας τον 

κατάλληλα με σχετική επιστολή, με την οποία θα τον ενημερώνει για την απόφασή του, 

καθορίζοντας τυχόν χρηματικά όρια ή/και περιορισμούς, όσον αφορά στο είδος των δαπανών για 

τις οποίες τον εξουσιοδοτεί. Παράλληλα, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος θα πρέπει να 

υπογράψει τη Δήλωση που προβλέπεται στη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 84, 

καθώς επίσης και ότι έχει αντιληφθεί και εφαρμόσει τον υπό αναφορά Νόμο και ειδικότερα το 

άρθρο 7, που αφορά στις ευθύνες των Ελεγχόντων Λειτουργών.  
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Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Εγκυκλίου, είναι ευθύνη του 

Υπουργείου/Τμήματος να προβεί στις απαραίτητες εσωτερικές διευθετήσεις, έτσι ώστε όλα τα 

τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής που παραλαμβάνονται να σφραγίζονται με την ημερομηνία 

παραλαβής, είτε από το Αρχείο, είτε από άλλον υπεύθυνο Λειτουργό. Επιπλέον, μετά την 

οριστικοποίηση των πληρωμών, το Λογιστήριο θα πρέπει να σφραγίζει το τιμολόγιο και όλα τα 

έγγραφα που αφορούν σε μία πληρωμή, με σφραγίδα η οποία θα αναγράφει τη λέξη 

«Πληρώθηκε» και την ημερομηνία πληρωμής και η οποία θα πρέπει να αρχειοθετηθεί 

κατάλληλα. 

Όσον αφορά στη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

α. Η σύσταση πληρωμών, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογραφόταν από λειτουργούς που δεν 

είχαν οριστεί ως Αρμόδιοι Λειτουργοί ή Συντονιστές Σύμβασης.   

β. Πληρωμές εγκρίθηκαν και εξουσιοδοτήθηκαν από Λειτουργούς, οι οποίοι δεν ήταν 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι. 

γ. Ενώ δελτία πληρωμής ήταν σφραγισμένα με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ», τα υπόλοιπα 

επισυνημμένα έγγραφα δεν έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης.  

δ. Τα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής δεν σφραγίστηκαν με την ημερομηνία παραλαβής 

τους. 

ε. Δεν υπήρχαν ικανοποιητικά παραστατικά προς τεκμηρίωση της ορθότητας της αξίας 

χρέωσης που κατανεμήθηκε με Διορθωτικό Δελτίο, ούτε και πλήρης ανάλυση του ποσού 

χρέωσης.  

Σύσταση: Πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Εγκυκλίου. 

Οι Διευθυντές των επηρεαζόμενων Τμημάτων μάς πληροφόρησαν ότι προώθησαν τις 

απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, με σκοπό την 

εφαρμογή των προνοιών της υπό αναφορά Εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας.  

5.1.3 Διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών του Δημοσίου, το Υπουργείο 

Οικονομικών, με την Εγκύκλιο Επιστολή του, ημερ. 3.4.2020, τροποποίησε τη διαδικασία 

ενημέρωσης για μεταφορές πιστώσεων, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.  

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, το Υπουργείο Οικονομικών δεν αποστέλλει πλέον τις εγκρίσεις 

μεταφοράς πιστώσεων με τηλεομοιότυπο, αλλά η ενημέρωση παρέχεται μέσω του λογιστικού 

συστήματος FIMAS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης μηνιαίας Κατάστασης 23 – 

«Κατάσταση Πρόσθετων Πιστώσεων / Μεταφορών». 

Διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου δεν είχε εκτυπωθεί η υπό αναφορά Κατάσταση, σε αντίθεση με 

τις πρόνοιες της πιο πάνω Εγκύκλιου Επιστολής. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Εγκυκλίου Επιστολής. 

Οι Διευθυντές των επηρεαζόμενων Τμημάτων μάς πληροφόρησαν ότι συμφωνούν με τη σύστασή 

μας. 
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5.1.4 Ωρομίσθια ΤΑΥ και ΤΔ 

Διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα Δελτία Υπηρεσίας ΩΚΠ (ΓΕΝ94), σύμφωνα με τη 

ΔΛΟ 129. Συγκεκριμένα, στο ΤΑΥ, αντί του πιο πάνω Δελτίου, τηρείται κατάσταση 

«Αναπροσαρμογές απολαβών Ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού», στην οποία, ωστόσο, δεν 

παρουσιάζονται όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο ΓΕΝ 94 στοιχεία, όπως ημερομηνία 

πρόσληψης, ημερομηνία ένταξης στο έκτακτο και τακτικό ΩΚΠ, διεύθυνση κ.ά. Στο ΤΔ επίσης δεν 

τηρείται αντίστοιχο έντυπο, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτό να επιβεβαιώσουμε την 

ορθότητα του ύψους του ωρομισθίου, ενώ δεν υπήρχαν συμπληρωμένα ούτε τα έντυπα 

Μισθολογίου ΩΚΠ (ΓΛ43) με τα ατομικά στοιχεία του κάθε υπαλλήλου. Σε μία περίπτωση, 

παρατηρήσαμε ότι συμπληρώθηκε σχετικό έντυπο του Τμήματος με αρ. ΤΔ104α «Δήλωση 

Στοιχείων Ωρομίσθιου που προσλήφθηκε στο Τμήμα Δασών», ωστόσο δεν ήταν κατάλληλα 

υπογραμμένο. Σύμφωνα με το υπό αναφορά έντυπο, ο ωρομίσθιος υπάλληλος είναι 

τοποθετημένος στην κλίμακα Ε6, ωστόσο, σύμφωνα με το μισθολόγιο, αμείβεται στην κλίμακα Ε4, 

με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επιβεβαίωση της ορθής μισθοδοσίας. 

Σύσταση: Οι Αρμόδιοι Λειτουργοί να φροντίσουν για τη συμπλήρωση και τήρηση των 

προβλεπόμενων εντύπων. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι έδωσε οδηγίες για συμπλήρωση των Δελτίων 

Υπηρεσίας και καταχώρισής τους στους προσωπικούς φακέλους των ωρομισθίων. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι, τα έντυπα Μισθολογίου είναι ήδη συμπληρωμένα και καταχωρισμένα 

στους φακέλους, στα κατά τόπους Λογιστήρια του Τμήματος, ενώ έδωσε οδηγίες όπως σχετικά 

αντίγραφα καταχωριστούν και στους προσωπικούς φακέλους των ωρομισθίων. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι στο Τμήμα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 

συμπλήρωσης του εντύπου ΓΕΝ 94, με τα προβλεπόμενα στοιχεία, η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

5.2 Διοίκηση 

5.2.1 Αποτελεσματική διαχείριση κρατικών χορηγιών 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018, καθόρισε 

διαδικασία, με έναρξη εφαρμογής την 1.1.2019, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών 

χορηγιών, που να διασφαλίζει, ταυτόχρονα, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στις 

οντότητες που λαμβάνουν κρατική χορηγία και την αποτελεσματική χρηματοοικονομική 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος που παρέχεται με τη χορηγία. Η νενομισμένη διαδικασία 

χωρίζεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το ύψος της χορηγίας. Σημειώνουμε ότι, για τις ετήσιες 

κρατικές χορηγίες γενικής φύσης πέραν του €0,5 εκ. σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης ή σε 

οντότητες όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία, προνοούνται 

μεγαλύτερες υποχρεώσεις, σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις των οντοτήτων που λαμβάνουν 

μικρότερα ποσά χορηγιών. 

Κατά το 2020, το Υπουργείο ΓΑΑΠ κατέβαλε στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ), κρατική χορηγία συνολικού ύψους €9,85 εκ., η οποία καταβλήθηκε σε τέσσερεις δόσεις. 
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Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε τρεις πληρωμές, ημερ. 26.2.2020, 10.9.2020 και 3.12.2020, 

ύψους €2,6 εκ., €2,5 εκ. και €2,7 εκ., αντίστοιχα, παρατηρήσαμε ότι η πρώτη δόση καταβλήθηκε, 

χωρίς ο ΚΟΑΠ να εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από την πιο πάνω Απόφαση υποχρεώσεις 

του, αλλά στη βάση στοιχείων που είχε υποβάλει κατά το προηγούμενο έτος, αρκετά από τα 

οποία αφορούσαν στο 2018.  

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια, με επιστολή της, ημερ. 14.4.2020, προς τους Γενικούς 

Διευθυντές Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, καθόρισε, για τις 

περιπτώσεις παραχώρησης χορηγιών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (κρατικής χορηγίας 

γενικής φύσης) άνω του €0,5 εκ., σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης ή σε οντότητες όπου ασκείται 

αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία, τις βασικές ενέργειες που θα πρέπει να 

γίνονται, ετησίως, από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς. Η Γενική Λογίστρια, μεταξύ άλλων, 

επισήμανε την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κρατικών χορηγιών, λαμβάνοντας υπόψη και των ιδιαίτερων αυξημένων δαπανών 

του κράτους που προκύπτουν από τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού, κάτι που επιβάλλει την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διαχείριση του 

δημόσιου χρήματος.  

Παρά το πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι το Υπουργείο ΓΑΑΠ κατέβαλε, στις 22.5.2020, τη δεύτερη 

από τις τέσσερεις δόσεις ύψους €2,05 εκ. στον ΚΟΑΠ, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες 

από την υπό αναφορά Απόφαση υποχρεώσεις καθώς και σε σχέση με την υπό αναφορά επιστολή 

της Γενικής Λογίστριας, χωρίς να διεκπεραιωθούν οι απαιτούμενες βασικές ενέργειες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 

Υπουργείου ΓΑΑΠ, ο ΚΟΑΠ υπέβαλε τα προβλεπόμενα, με επιστολές του στις 23.7.2020 και 

28.8.2020, πριν την πληρωμή της τρίτης δόσης. 

Σύσταση: Με σκοπό τη διασφάλιση της βελτίωσης της χρηστής διακυβέρνησης του ΚΟΑΠ, αλλά 

και της αποτελεσματικότερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος που 

παρέχεται με τη χορηγία, τόσο κατά τη σύσταση και εξουσιοδότηση των πληρωμών, όσο και 

κατά τη σχετική οριστικοποίησή τους στο λογιστικό σύστημα, οι αρμόδιοι να βεβαιώνονται για 

την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του Οργανισμού. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ΓΑΑΠ μάς πληροφόρησε ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 

ενέργειες, προκειμένου όλα τα απαιτούμενα έγγραφα να υποβάλλονται εγκαίρως, πριν τη 

διεκπεραίωση των πληρωμών, τόσο προς τον ΚΟΑΠ, όσο και σε άλλους Οργανισμούς. 

5.2.2 Απολαβές προσωπικού 

Διενεργήσαμε έλεγχο στις απολαβές ενός ατόμου, για τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, που 

αφορούσε σε άτομο που υπηρετούσε ως Διευθυντής πρώην Συμβουλίου και μετά τη διάλυσή του 

τοποθετήθηκε στο Υπουργείο ΓΑΑΠ και, από 21.5.2021, βρισκόταν με προαφυπηρετική άδεια. 

Σημειώνουμε ότι, μετά από σχετική σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών και έγκριση της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο υπό αναφορά Διευθυντής είχε αποσπαστεί αρχικά, από 

11.11.2019 μέχρι 10.11.2020, σε Ημικρατικό Οργανισμό, ως εκτελών χρέη Διευθυντή. Η 

απόσπασή του ανανεώθηκε μέχρι τις 31.5.2021. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

26 
 

Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι όσα έγγραφα είχαν καταχωριστεί στον προσωπικό 

του φάκελο μετά την 10.12.2019, όταν αυτός είχε αποσταλεί στον Ημικρατικό Οργανισμό, δεν 

αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό, ούτε και ενημερώθηκαν σχετικά τα φύλλα σημειωμάτων, τα 

οποία αποτελούν τον πίνακα περιεχομένων του φακέλου. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι ο εν 

λόγω φάκελος δεν ήταν ενημερωμένος με τη σχετική αλληλογραφία, αναφορικά με την 

προαφυπηρετητική άδεια του Διευθυντή, την οποία εντοπίσαμε στο Αρχείο του Υπουργείου 

ΓΑΑΠ, αλλά ούτε και με αλληλογραφία σχετική με την αποκοπή της αναλογικής σύνταξης από τις 

μηνιαίες απολαβές του, την οποία εντοπίσαμε στη Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης του Υπουργείου ΓΑΑΠ. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2 «Περιεχόμενο των φακέλων» του Εγχειριδίου Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία του ΤΔΔΠ, στους προσωπικούς φακέλους θα 

πρέπει να καταχωρίζονται, ως πρωτότυπα, τα έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά θέματα 

και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αφυπηρέτηση και ωφελήματα (συνταξιοδοτικά, κ.λπ.) και 

γενικότερα στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου. 

Σύσταση: Ο υπεύθυνος του Αρχείου του Υπουργείου ΓΑΑΠ να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, 

προκειμένου οι προσωπικοί φάκελοι των αποσπασμένων υπαλλήλων να ενημερώνονται ορθά 

και με όλη τη σχετική αλληλογραφία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία του ΤΔΔΠ και να 

επιστρέφονται στο Αρχείο του Υπουργείου αμέσως μετά τη λήξη των αποσπάσεων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ΓΑΑΠ μάς πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια για 

καλύτερη συνεννόηση και συντονισμό με τα Αρχεία άλλων Τμημάτων, όπου εργάζονται 

αποσπασμένα άτομα. 

5.3 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

5.3.1 Επιβολή διοικητικών προστίμων 

Στο πλαίσιο κανονιστικού και οικονομικού ελέγχου, προβήκαμε και στην εξέταση θεμάτων που 

αφορούν στην επιβολή διοικητικών προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του περί Υγιεινής 

Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα 

Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.150(Ι)/2003), από τα οποία προέκυψαν τα ακόλουθα. 

α. Γενικά. Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 14Α του Ν.150(Ι)/2003, ο Διευθυντής των ΚΥ, 

σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού, Κοινοτική Απόφαση ή διάταξη του 

Νόμου ή/και των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να 

επιβάλλει, σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τα €855 για κάθε 

μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης 

συμμόρφωσης και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης 

νομικής διάταξης. Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου, προτού επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής των ΚΥ ειδοποιεί το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το 

για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε 
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αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία 

ειδοποίησης. Με βάση το εδάφιο (5), πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον 

Υπουργό ΓΑΑΠ, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός εξετάζει την 

προσφυγή και αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει 

γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και διαβιβάζει την 

απόφασή του σε αυτόν. 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την επιβολή διοικητικών προστίμων» που εκδόθηκαν από τον 

Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΤΚΔΥ), το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε 

παράβαση καθορίστηκε ανάλογα με τη βαρύτητά της και τον κίνδυνο που ενέχει για τη δημόσια 

υγεία και την προστασία των ζώων πριν τη θανάτωσή τους. Στην περίπτωση που παρατηρείται 

παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, ο αρμόδιος Κτηνιατρικός Λειτουργός 

ειδοποιεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο και το ενημερώνει για την πρόθεση επιβολής 

διοικητικού προστίμου, συμπληρώνοντας το Έντυπο ΚΥ.ΤΚΔΥ.01 «Έντυπο Επιβολής Διοικητικού 

Προστίμου», το οποίο προωθείται στον Διευθυντή των ΚΥ για έγκριση ή απόρριψη της επιβολής 

του. 

β. Από εξέταση των ελεγχόμενων βιβλίων ΚΥ.ΤΚΔΥ.01 που τηρούνται στον ΤΚΔΥ, στο 

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο (ΕΚΓ) Αμμοχώστου και στα δύο σφαγεία οπληφόρων ζώων της 

Επαρχίας Λευκωσίας, παρατηρήσαμε τα πιο κάτω: 

(i) ΤΚΔΥ. Σε δύο Έντυπα ΚΥ.ΤΚΔΥ.01, που αφορούσαν σε πρόθεση επιβολής διοικητικού 

προστίμου συνολικού ύψους €24.400 και €700, αντίστοιχα, δεν καταγράφηκε η ημερομηνία και 

ώρα παράβασης από τον Κτηνιατρικό Λειτουργό του ΤΚΔΥ που τα προσυπέγραψε και αυτά 

εκκρεμούσαν, στον Διευθυντή των ΚΥ, για λήψη απόφασης επιβολής/μη επιβολής. Όπως 

ενημερωθήκαμε από τον τελευταίο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τα εν λόγω Έντυπα 

συμπληρώθηκαν μετά από επίσκεψη που έγινε σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σε συνεργασία 

με την Αστυνομία, από την οποία οι ΚΥ αναμένουν να τύχουν ενημέρωσης. Οι πιο πάνω 

παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε θέματα υγιεινής στο στάδιο παραγωγής, ειδικών 

απαιτήσεων σφαγείου, απαιτήσεων εξοπλισμού για σφαγή, καθώς και στην καταλληλότητα και 

ιχνηλασιμότητα κρέατος. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής των ΚΥ να ζητήσει, το συντομότερο δυνατόν, σχετική ενημέρωση από 

την Αστυνομία. Επίσης, οι αρμόδιοι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί να συμπληρώνουν απαραίτητα 

την ημερομηνία και ώρα της παράβασης. 

(ii) ΕΚΓ Αμμοχώστου. Τα βιβλία Εντύπων ΚΥ.ΤΚΔΥ.01 δεν ήταν ενημερωμένα, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζουν ότι σε τέσσερεις περιπτώσεις, που αφορούσαν σε έντυπα, ημερ. 23.5.2019, 

7.6.2019, 1.7.2019 και 2.7.2019, εκκρεμούσε η απόφαση του Διευθυντή για επιβολή/μη επιβολή 

προστίμου. Ωστόσο, από τον έλεγχο των υπό αναφορά Εντύπων διαφάνηκε ότι τα διοικητικά 

πρόστιμα είχαν ήδη επιβληθεί από τις 28.5.2019, 17.7.2019, 4.10.2019 και 9.7.2019, αντίστοιχα.  
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Σύσταση: Οι αρμόδιοι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί του ΕΚΓ Αμμοχώστου να ενημερώνουν έγκαιρα 

το βιβλίο/Έντυπα διοικητικών προστίμων με την απόφαση για επιβολή ή μη επιβολή τους. 

(iii) Σφαγεία οπληφόρων ζώων Επαρχίας Λευκωσίας. 

 Παρατηρήσαμε ότι, η ημερομηνία της παράβασης στο Έντυπο ΚΥ.ΤΚΔΥ.01 με αρ. 420, ημερ. 

30.7.2020, ήταν μεταγενέστερη από αυτή στο Έντυπο με αρ. 421, ημερ. 3.7.2020. 

Σημειώσαμε ότι και για τα δύο πιο πάνω Έντυπα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στις 

13.8.2020. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για άλλα δύο Έντυπα ΚΥ.ΤΚΔΥ.01, ημερ. 19.10.2019 

και 16.10.2019, για τα οποία, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας, δεν είχε ληφθεί 

ακόμα απόφαση από τον Διευθυντή ΚΥ, σχετικά με την επιβολή ή όχι διοικητικού 

προστίμου. 

Σύσταση: Οι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά τη 

συμπλήρωση των Εντύπων ΚΥ.ΤΚΔΥ.01. Επίσης, παρόλο που οι πιο πάνω περιπτώσεις 

ενδεχομένως να οφείλονται σε εκ παραδρομής λανθασμένη καταγραφή της ημερομηνίας 

της παράβασης, εντούτοις, κατά την άποψή μας, η Διεύθυνση των ΚΥ θα πρέπει να τις 

διερευνήσει, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τυχόν σκοπιμότητας.  

 Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα, στο ένα εκ των δύο σφαγείων οπληφόρων 

ζώων, κατά το έτος 2019 και την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2021, επιβλήθηκαν 14 

και 12 διοικητικά πρόστιμα, αντίστοιχα. Ωστόσο, κατά το 2020 επιβλήθηκαν μόνο δύο 

διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή φαίνεται να διαπιστώθηκε σημαντικά μειωμένος αριθμός 

παραβάσεων, γεγονός που προβλημάτισε την Υπηρεσία μας.  

Πίνακας 3: Επιβολή διοικητικών προστίμων από σφαγείο οπληφόρων ζώων. 

Έτος/περίοδος επιβολής 
διοικητικών προστίμων 

Αριθμός διοικητικών προστίμων που 
επιβλήθηκαν 

Συνολικό ποσό 
 

  € 

2019 14 9.155 

2020  2 800 

1.1-13.7.2021 12 4.900 

Πηγή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Σύσταση: Ο Διευθυντής των ΚΥ, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του ΤΚΔΥ, να 

παρακολουθούν την έκδοση των Εντύπων Επιβολής Διοικητικών Προστίμων και, κατά τις 

περιόδους που παρατηρείται είτε μεγάλη μείωση, είτε μεγάλη αύξηση της έκδοσης/ 

επιβολής διοικητικών προστίμων, να προβαίνουν σε σχετική διερεύνηση των λόγων. 

 Όσον αφορά στην επιβολή διοικητικών προστίμων στο δεύτερο σφαγείο οπληφόρων ζώων, 

όπως παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες, παρατηρήσαμε μεγάλη καθυστέρηση στην 

επιβολή διοικητικού προστίμου, από την ημερομηνία της παράβασης, η οποία, σε δύο 

περιπτώσεις, ανήλθε στα τέσσερα και πέντε χρόνια, ενώ για αριθμό παραβάσεων, κατά τα έτη 

2019 και 2020, εκκρεμεί η λήψη απόφασης από τον Διευθυντή ΚΥ. 
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Πίνακας 4: Καθυστέρηση στην επιβολή διοικητικού προστίμου. 

Έτος/περίοδος 
επιβολής 

διοικητικών 
προστίμων 

Έτος/περίοδος 
παραβάσεων 

Αριθμός διοικητικών 
προστίμων που 

επιβλήθηκαν 

Συνολικό ποσό 
 

   € 

2019 2014 1 300 

 2015 1 700 

 2019 4 3.755 

2020 2020 1 300 

1.1-13.7.2021 2021 2 500 

Πίνακας 5: Περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η απόφαση του Διευθυντή των ΚΥ. 

Έτος παράβασης 
Αριθμός εντύπων διοικητικών 

προστίμων που εκδόθηκαν 
Συνολικό ποσό 

  € 

2019  9 6.100 

2020  8 7.500 

1.1-13.7.2021 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 17 13.600 

Πηγή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Κατά την άποψή μας, το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την ημερομηνία της 

παράβασης μέχρι την επιβολή του διοικητικού προστίμου, δεν συνάδει με το ζητούμενο για 

άμεση συμμόρφωση των σφαγείων με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, η επιβολή 

προστίμων για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και δύο χρόνια προηγουμένως, 

ενδεχομένως να προσκρούει σε νομικά κωλύματα, συνεπώς, σε περίπτωση που όντως υπήρξαν 

παραβάσεις, η καθυστέρηση πιθανό να οδηγήσει σε αδυναμία επιβολής ποινής στον 

παρανομούντα, απώλεια εσόδων για το Κράτος και δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 

λόγω μη παρακολούθησης και αποκατάστασης των προβλημάτων που επισημάνθηκαν. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής των ΚΥ να αποφασίζει για την επιβολή ή μη των διοικητικών 

προστίμων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της παράβασης, ενώ στις 

περιπτώσεις όπου τα σφαγεία υποβάλλουν σχετικές παραστάσεις (ενστάσεις), αυτές να 

εξετάζονται αμέσως. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι ενέργειες του Διευθυντή των ΚΥ 

δημιουργούν ερωτηματικά ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του, αφού, ενδεχομένως να 

έχει ενεργήσει κατά τρόπο πλημμελή που δυνατόν να οδηγήσει τόσο στην απώλεια εσόδων για 

το Κράτος, όσο και σε κίνδυνο, σε σχέση με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, γεγονός που 

δυνατόν να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, με επιστολή μας, ημερ. 17.8.2021, προς τον 
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Υπουργό ΓΑΑΠ, ως η αρμόδια Αρχή, εκφράσαμε την άποψη όπως διερευνήσει τα πιο πάνω, όπως 

προβλέπει το άρθρο 81 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ερευνώντα λειτουργό για εξέταση 

της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

γ. Σε προηγούμενο έλεγχο των λογαριασμών των ΚΥ, για το έτος 2015, είχαμε εισηγηθεί όπως 

οι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί που είναι τοποθετημένοι σε σφαγεία και έχουν την εξουσία έκδοσης 

Εντύπων ΚΥ.ΤΚΔΥ.01, εναλλάσσονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 

ιδιάζουσα σχέση, που θα επηρέαζε την αντικειμενικότητά τους στην εκτέλεση των ελέγχων που 

διενεργούν και κατ΄ επέκταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων. Όπως διαπιστώσαμε, η 

εναλλαγή των εν λόγω Κτηνιατρικών Λειτουργών δεν διέπεται από συγκεκριμένη πολιτική που να 

διασφαλίζει το πιο πάνω. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής των ΚΥ να φροντίσει, ώστε η εναλλαγή προσωπικού που ασχολείται με 

θέματα ελέγχων να διέπεται και να διεξάγεται σύμφωνα με μία ορθή και καταγεγραμμένη 

πολιτική, η οποία να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η παρέλευση 

ικανοποιητικού χρόνου παραμονής ενός λειτουργού σε συγκεκριμένο σφαγείο, αλλά 

ταυτόχρονα να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. 

δ. Παρατηρήσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, στα Έντυπα ΚΥ.ΤΚΔΥ.01, οι Κτηνιατρικοί 

Λειτουργοί δεν αναφέρουν το αντίστοιχο άρθρο ή Κανονισμό του οικείου Νόμου που προβλέπει 

την εφαρμοστέα ποινή, παρόλο που στις «Οδηγίες επιβολής διοικητικών προστίμων», που 

εξέδωσε ο ΤΚΔΥ γίνεται, για κάθε παράβαση, συγκεκριμένη αναφορά σε άρθρα και Κανονισμούς 

της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας. Σε άλλες περιπτώσεις, η καταγραφή της παράβασης είναι 

γενική, ενώ ορισμένες φορές δεν είναι ούτε ευανάγνωστη. Για παράδειγμα, επιβάλλονται 

πρόστιμα για την παραβίαση των Κανονισμών υγιεινής, για μη τήρηση των όρων έγκρισης της 

εγκατάστασης, για παράβαση Αρχών HACCP, για αποκολλημένα πλακάκια, για μετακίνηση 

εργάτη για εργασία σε άλλο αντικείμενο χωρίς την ανάλογη προετοιμασία, χωρίς να γίνεται 

αναφορά σε σχετικά άρθρα των Κανονισμών, ούτε και σε σχετικές Αρχές. 

Σύσταση: Οι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί να καταγράφουν τις παραβάσεις στα Έντυπα Επιβολής 

Διοικητικών Προστίμων με τη δέουσα προσοχή, έτσι ώστε να είναι πλήρεις και σαφείς. 

5.3.2 Έλεγχος απολαβών ενός ατόμου από το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

για το έτος 2019, επιλέγηκαν για έλεγχο από την Υπηρεσία μας, από τυχαία δειγματοληψία με 

βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, μεταξύ άλλων, οι απολαβές ενός λειτουργού (εφεξής ο 

Λειτουργός) από το προσωπικό των ΚΥ. Σε σχέση με τον έλεγχο της πιο πάνω δαπάνης 

προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ζητήσαμε από το  Λογιστήριο των ΚΥ την προσκόμιση του 

σχετικού φακέλου μισθοδοσίας του Λειτουργού, για σκοπούς ελέγχου των απολαβών του. Στη 

συνέχεια, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων τεκμηρίων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 

μεταξύ του τότε Αν. Διευθυντή των ΚΥ (και νυν Διευθυντή) και Ελεγκτή της Υπηρεσίας μας, κατά 
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τις οποίες ο Αν. Διευθυντής προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο φάκελος περιείχε εμπιστευτικά 

προσωπικά δεδομένα, που δεν θα έπρεπε να περιέλθουν εις γνώση μας, τα οποία, εν πάση 

περιπτώσει, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να τύχουν διαφορετικού χειρισμού από το Αρχείο 

των ΚΥ και να αρχειοθετούνταν σε ξεχωριστό, εμπιστευτικό φάκελο και όχι στον φάκελο 

μισθοδοσίας. Για το θέμα αυτό, ο Αν. Διευθυντής είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία μιλήσαμε και εμείς και 

είχε συμφωνηθεί όπως ο Ελεγκτής εντοπίσει, από το ευρετήριο του φακέλου, όλα τα έγγραφα 

που, κατά την κρίση του, επηρέαζαν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και ήταν απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή του ελέγχου, τα οποία θα προσκομίζονταν αμέσως.  

Ο Ελεγκτής της Υπηρεσίας μας ζήτησε τα στοιχεία αυτά κατ΄ επανάληψη, για να καταστεί δυνατή 

η διενέργεια του υπό αναφορά ελέγχου, ωστόσο τα στοιχεία υποβλήθηκαν με μεγάλη 

καθυστέρηση, πέραν του ενός μηνός.  

Επισύραμε την προσοχή του Αν. Διευθυντή στα προβλήματα που δημιουργούνται, από τέτοιας 

διάρκειας καθυστερήσεις, στην εύρυθμη διεξαγωγή της ελεγκτικής εργασίας, ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό τέτοιων δαπανών που καλείται καθηκόντως να ελέγξει η 

Υπηρεσία μας. 

β. Όταν τελικά υποβλήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι στον συγκεκριμένο 

Λειτουργό παραχωρήθηκε εκπαιδευτική άδεια, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνολικής 

διάρκειας τριών ετών και τεσσάρων μηνών, αρχόμενη από 18.11.2009. 

Σύμφωνα με το Έντυπο Γεν. 108 «Άδειες που παρέχονται σε δημόσιους λειτουργούς από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για να ακολουθήσουν σπουδές με δικά τους έξοδα» συνάφθηκε 

συμφωνία μεταξύ του εν λόγω Λειτουργού και του ΤΔΔΠ, στην οποία, μεταξύ άλλων, 

αναφέρονται τα εξής: 

 «η Κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει στον φοιτητή εκπαιδευτική άδεια χωρίς 

απολαβές (στο εφεξής αναφερόμενη ως η «εκπαιδευτική άδεια») για να παρακολουθήσει 

σειρά μαθημάτων στον κλάδο Κτηνιατρικής Παθολογικής Ανατομικής σε Πανεπιστήμιο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να αποκτήσει diplomate ή/και membership ECVP/RCP με βάση 

τους όρους που εκτίθενται πιο κάτω». 

 «Αν ο φοιτητής εκδιωχθεί από το Πανεπιστήμιο ή για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένης 

ασθενείας μη οφειλόμενης σε δική του αμέλεια) παραλείπει να συμπληρώσει τη σειρά 

μαθημάτων μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην παράγραφο Ι πιο πάνω 

(τρία έτη και τέσσερεις μήνες) ή παραβαίνει ή παραλείπει να εκτελέσει ή τηρήσει 

οποιοδήποτε όρο της συμφωνίας αυτής (εκτός τους όρους εκείνους για την αθέτηση, μη 

εκτέλεση ή μη τήρηση των οποίων γίνονται ειδικές πρόνοιες στην παράγραφο 6 ή 7), τότε ο 

φοιτητής και ο εγγυητής είναι υπόχρεοι, όταν απαιτηθεί από αυτούς από κοινού και 

ξεχωριστά να πληρώσουν στην Κυβέρνηση το ποσό των €8.973 για κάθε χρόνο (ανεξάρτητα 

αν συμπληρώθηκε ή όχι), που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων βάσει της 

πρόνοιας αυτής της συμφωνίας». 
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γ. Κατόπιν αιτήματός μας, ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς υπέβαλε και πάλι με καθυστέρηση, 

έγγραφο, ημερ. 9.2.2014, από το οποίο συνάγεται ότι ο Λειτουργός απέτυχε στις εξετάσεις ECVP. 

Φαίνεται επίσης ότι, από τα πέντε μέρη της εξέτασης ECVP ο Λειτουργός είχε παρακαθίσει μόνο στα 

τρία και είχε αποτύχει στα δύο. Παρόλο που, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, ο Λειτουργός είχε την 

ευκαιρία να παρακαθίσει ξανά στις υπό αναφορά εξετάσεις, εντούτοις, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

μας υποβλήθηκαν, δεν φαίνεται να το έπραξε. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι το έγγραφο, ημερ. 9.2.2014, που υποβλήθηκε από τον Αν. 

Διευθυντή των ΚΥ στην Υπηρεσία μας και το οποίο τεκμηριώνει τη μη τήρηση των προϋποθέσεων 

που έθεσε η συμφωνία για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, δεν φαίνεται να ήταν καταχωρισμένο σε 

υπηρεσιακό φάκελο των ΚΥ, αφού αυτό δεν φέρει αύξοντα αριθμό, ούτε αναφερόταν στο ευρετήριο 

του φακέλου που μας προσκομίστηκε. 

δ. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο εν λόγω Λειτουργός δεν τήρησε τη συμφωνία παροχής 

εκπαιδευτικής άδειας, αφού δεν απέκτησε τίτλο σπουδών και κατ΄ επέκταση δεν συμπλήρωσε τον 

κύκλο σπουδών του, συνεπώς εκφράσαμε την άποψη ότι θα έπρεπε: 

(i) Να απαιτηθεί από τον Λειτουργό και τον εγγυητή, βάσει της παραγράφου 5 της συμφωνίας, να 

καταβάλουν στην Κυβέρνηση το ποσό των €8.973 για κάθε έτος σπουδών.  

(ii) Να γίνει αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας του εν λόγω Λειτουργού για τα έτη κατά τα οποία 

ήταν σε εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, ώστε να αφαιρεθούν οι ετήσιες προσαυξήσεις 

που λάμβανε κατά την περίοδο αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του και 

παράλληλα να γίνει ανακατάταξη της αρχαιότητάς του στις ΚΥ. 

(iii) Για να καθίσταται εφικτή η άμεση προσκόμιση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

εύρυθμη διεξαγωγή του ελέγχου απολαβών του προσωπικού των ΚΥ, τυχόν εμπιστευτικής 

φύσεως έγγραφα, που δεν επηρεάζουν τη μισθοδοσία, θα πρέπει να αρχειοθετούνται 

κατάλληλα σε ξεχωριστούς φακέλους. 

(iv) Να διερευνηθεί κατά πόσο οι ΚΥ έλαβαν οποιαδήποτε μέτρα για διασφάλιση τήρησης της 

συμφωνίας, όπως απαίτηση προσκόμισης τεκμηρίων συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών. 

ε. Επισημάναμε ότι η κωλυσιεργία την οποία επέδειξε ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ, προφασιζόμενος 

θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραπέμπουν σε προσπάθεια απόκρυψης 

στοιχείων για σκοπούς ελέγχου.  

Καταληκτικά αναφέραμε ότι θεωρούμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρό και εκφράσαμε την άποψη ότι, 

ως η καθ΄ ύλην αρμόδια Αρχή, ο Υπουργός ΓΑΑΠ θα έπρεπε να προχωρήσει με τη διερεύνησή του, 

εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τους λόγους που η Διεύθυνση των ΚΥ δεν έλαβε επαρκή μέτρα για 

τήρηση των όρων της συμφωνίας χορήγησης άδειας άνευ απολαβών, καθώς και τους λόγους για 

τους οποίους δεν προσκομίστηκαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διεξαγωγή του ελέγχου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ΓΑΑΠ μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες προς τη 

Διεύθυνση των ΚΥ όπως διερευνήσουν διεξοδικά το θέμα και προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες 

για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας και ότι ανατέθηκε σε Πρώτο Λειτουργό της 

Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ να διερευνήσει τις διοικητικές ενέργειες της υπόθεσης, ο οποίος 
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ωστόσο αφυπηρέτησε χωρίς να καταστεί δυνατή η διενέργεια της εν λόγω διοικητικής έρευνας. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι, κατόπιν σχετικών ενεργειών των ΚΥ, σε συνεννόηση με το ΤΔΔΠ, που 

αφορούσαν σε οδηγίες για αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας του συγκεκριμένου Λειτουργού, των 

ετήσιων προσαυξήσεών του, της αρχαιότητάς του κ.λπ., αφού ο εν λόγω Λειτουργός ενημερώθηκε 

σχετικά από τις ΚΥ, υπέβαλε σχετική ένσταση μέσω του δικηγόρου του. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, οι 

ΚΥ αποτάθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για καθοδήγηση.  

5.4 Τμήμα Δασών 

5.4.1 Έλεγχος εσόδων 

α. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 41, η ημερομηνία είσπραξης καθορίζει την ημερομηνία καταχώρισης της 

λογιστικής πράξης στους λογαριασμούς και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την 

ενσωμάτωση όλων των εισπράξεων στους Κυβερνητικούς λογαριασμούς του χρόνου που 

αναφέρονται. Από έλεγχο που διενεργήσαμε στις Καταστάσεις Εισπράξεων ΓΛ14Α των Κεντρικών 

Γραφείων του Τμήματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020, εντοπίσαμε περιπτώσεις 

όπου η είσπραξη καταχωρίστηκε βάσει της ημερομηνίας που διενεργήθηκε η κατάθεση της 

είσπραξης στην τράπεζα και όχι της ημερομηνίας είσπραξης.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 41. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας. 

β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 30(α), οι Λειτουργοί Είσπραξης Εσόδων πρέπει να 

καταχωρίζουν έγκαιρα τις εισπράξεις τους σε Βιβλίο Ταμείου και να τις καταθέτουν σε τράπεζα ή στο 

Γραφείο Έπαρχου ή στο Γενικό Λογιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, η υπό αναφορά ΔΛΟ 

διαλαμβάνει ότι, στις περιπτώσεις όπου η κατάθεση καθημερινά δυνατό να προκαλεί πρόβλημα, το 

θέμα να παραπέμπεται στη Γενική Λογίστρια για οδηγίες. Παρατηρήσαμε περιπτώσεις εισπράξεων 

που κατατέθηκαν με καθυστέρηση.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 30(α). 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας, αναφέροντας ότι η 

καθυστέρηση που παρατηρήσαμε οφειλόταν στο ότι κατά την περίοδο της πανδημίας Covid - 19 δεν 

διενεργούνταν καθημερινά καταθέσεις στην τράπεζα. 

γ. Η ΔΛΟ 38 διαλαμβάνει ότι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή οι εκπρόσωποί τους πρέπει να 

διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς τους που 

τους ανατέθηκε η είσπραξη και η φύλαξη των εσόδων και ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Ελεγκτής 

να πληροφορούνται για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων. Παρατηρήσαμε ότι, ούτε κατά το 2020, αλλά 

ούτε και κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2021 που διεξαγάγαμε τον έλεγχό μας, 

διενεργήθηκε σχετικός έλεγχος στους λειτουργούς είσπραξης των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος. 

Σύσταση: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή εκπρόσωποί του να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες 

της υπό αναφορά ΔΛΟ. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι υιοθέτησε τη σύστασή μας. 
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5.4.2 Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, για 

σκοπούς ανέγερσης χιονοδρομικού κέντρου 

Το ΤΔ σύναψε, στις 12.4.2018, μακροχρόνια σύμβαση εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης με τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), με δικαίωμα υπεκμίσθωσης στον Όμιλο Χιονοδρόμων 

Κύπρου, έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους €2.500, για την ανέγερση και λειτουργία 

χιονοδρομικού κέντρου, χώρου στάθμευσης και άλλων χιονοδρομικών σκοπών (χιονοδρομικές 

πίστες). 

Στην αιτούμενη εκμισθωμένη κρατική δασική γη βρίσκονταν ήδη εγκαταστάσεις του υπό 

αναφορά Ομίλου, μέρος των οποίων δεν καλύπτονταν από οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης, ενώ 

τρεις άλλες σχετικές μακροχρόνιες συμβάσεις που προϋπήρχαν, τερματίστηκαν με τη νέα 

σύμβαση εκμίσθωσης. 

Σχετικά με το θέμα αυτό παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το ΤΔ εξέτασε το αίτημα του ΚΟΑ, βάσει του Κανονισμού 5 των περί Δασών (Διάθεση 

Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών του 2012 και 2014, που αφορά στην εκμίσθωση 

κρατικής δασικής γης για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, ο οποίος διαλαμβάνει ότι η 

εκμίσθωση ή άλλη διάθεση κρατικής δασικής γης μπορεί να γίνεται από ή με 

εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, προς οργανισμό δημόσιας 

ωφέλειας, εάν η γη αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κοινοτικούς ή άλλους σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος ή κοινωφελείς σκοπούς τους οποίους εγκρίνει το Υπουργικό 

Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περίπτωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα ζήτησε από τον αιτητή την προσκόμιση 

των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του σχεδίου στο οποίο φαίνεται η χωροθέτηση του 

προτεινόμενου κτηρίου. 

Επισημάναμε ότι η επίκληση του Κανονισμού 5 δεν φαίνεται να συνάδει με τον σκοπό της 

εκμίσθωσης, αφού αφορά στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για ένα άθλημα 

που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολυτελείας. 

β. Οι εκμισθώσεις διενεργούνται στη βάση αξιολόγησης αιτήσεων που υποβάλλονται 

αυτοβούλως από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και 

ανταγωνιστική διαδικασία, γεγονός που, κατά την άποψή μας, δεν διασφαλίζει τη 

διαχείριση της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και 

αποδοτικό τρόπο. Σχετικές αναφορές έγιναν και στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας 

«Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα». 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με πιο κλασική τη γνωστή υπόθεση Telaustria (Υπόθεση C-324/98, Telaustria κατά 

Telekom Austria AG), για συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της περί 

δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, «οι αναθέτοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, 

υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης εν γένει και 

την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας ειδικότερα, συνεπαγομένη η 

αρχή αυτή, ιδίως, υποχρέωση διαφάνειας επιτρέπουσα στην αναθέτουσα αρχή να μπορεί 
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να βεβαιώνεται για την τήρηση της αρχής αυτής». Σχετική είναι επίσης και η απόφαση στην 

υπόθεση Parking Brixen (Υπόθεση C-458/03, Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen and 

Stadtwerke Brixen AG). 

Προς συμμόρφωση με την πιο πάνω νομολογία, έχει εισαχθεί στο ημεδαπό δίκαιο το άρθρο 

30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), το οποίο αναφέρει ότι: 

«Αγορά ή ενοικίαση κτηρίων και πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί 

Ο Γενικός Λογιστής δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώνει κατά πόσο η αγορά ή ενοικίαση κτηρίων, η 

παραχώρηση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, η αποδοχή χορηγιών, η πώληση υπηρεσιών, 

έργων ή οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός και δημόσιες 

συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τους νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 29, εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής 

διακρίσεων». 

Η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης και κρατικής δασικής γης, ιδίως για εμπορικούς 

σκοπούς, είναι ενάντια στις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου και ουδόλως ικανοποιεί τις 

αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. 

Επισημάναμε ότι, πρόσφατα, σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 7.6.2021, προς το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, με θέμα τη διαχείριση κρατικής γης, αναφέρεται ότι, στις 

περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν 

υποχρεώσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, τότε οι εν λόγω συμβάσεις 

δεν εξαιρούνται από τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), έστω και αν μέρος της 

σύμβασης είναι η μίσθωση του ακινήτου. 

Στην υπό αναφορά επιστολή επισημαίνεται ότι είναι αυτονόητη η αναγκαιότητα τήρησης 

των αρχών περί δέουσας διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και μη διάκριση των οικονομικών 

φορέων, καθώς και η διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού, αναφορές οι οποίες 

γίνονται σε σχετική επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

γ. Λαμβανομένου υπόψη της φύσης και των δεδομένων του αιτήματος, εκφράσαμε την 

άποψη ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί, βάσει των Κανονισμών 9 και 11, οι 

οποίοι ωστόσο προϋποθέτουν την εξέταση πρόσθετων κριτηρίων. Συγκεκριμένα: 

 Ο σχετικός Κανονισμός 9 αφορά στην εκμίσθωση κρατικής δασικής γης προς Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εάν η κρατική δασική γη πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που καθορίζονται στις αρμοδιότητες του ΝΠΔΔ από τον 

Νόμο τον οποίο συστάθηκε και λειτουργεί. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργικό 

Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, (α) την εν γένει 

οικονομική κατάσταση του αιτητή και (β) τις εξουσίες και αρμοδιότητες του αιτητή, 
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κατά πόσο αυτές στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου του τόπου 

και κατά πόσο η λειτουργία του ενέχει εμπορικούς προσανατολισμούς.  

 Ο Κανονισμός 11 αναφέρεται σε εκμίσθωση κρατικής δασικής γης σε ΝΠΔΔ, εάν η γη 

αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία 

έργων τουριστικής υποδομής. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει 

σοβαρά, μεταξύ άλλων κριτηρίων, (α) την εν γένει οικονομική κατάσταση του αιτητή, 

(β) τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα του έργου και το όφελος που προκύπτει για 

τον τόπο, (γ) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, σύμφωνα με τον περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή με οποιαδήποτε άλλη σχετική με την 

προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος νομοθεσία, (δ) την οικονομική 

δυνατότητα εκτέλεσης και συντήρησης του έργου από τον αιτητή και τις πηγές 

χρηματοδότησης και (ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του είναι 

αναγκαία για τη λήψη τελικής απόφασης.  

Επισημάναμε ότι, παρόμοια παρατήρηση καταγράφεται στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, 

ημερ. 24.8.2015, για τον έλεγχο των λογαριασμών του ΤΔ για το έτος 2014. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του ΤΔ να διασφαλίζει ότι η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης 

ικανοποιεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και την αποφυγή διακρίσεων, 

καθώς επίσης να προωθήσει σχετική τροποποίηση στους Κανονισμούς, έτσι ώστε, 

τουλάχιστον, οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εξέταση 

αιτημάτων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, να είναι οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις.  

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης αποτελεί 

αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Μας πληροφόρησε επίσης ότι κύριο μέλημα του 

ΤΔ είναι η προστασία, διατήρηση και επέκταση των δασικών εκτάσεων στην Κύπρο, ενώ η 

εκμίσθωση κρατικής δασικής γης δεν αποτελεί προτεραιότητα ή βασικό στόχο του. 

Επιπλέον, μας ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση το ΤΔ δεν καθορίζει γη προς εκμίσθωση, 

δεν ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα τέτοιας γης, ενώ περιορίζεται στην εξέταση μόνο 

αιτημάτων που υποβάλλονται, αυτοβούλως, τα οποία εξετάζει με κάθε αυστηρότητα, σε 

σχέση με το κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια εκμίσθωσης, τα οποία καθορίστηκαν μετά από 

πολλή μελέτη και εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, μας ανέφερε 

ότι, μετά από σχετική επιστολή μας, με θέμα αίτημα εκμίσθωσης δασικής κρατικής γης στην 

Αγία Νάπα για δημιουργία γηπέδου γκολφ, το ΤΔ αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για 

σχετική γνωμάτευση, βάσει της οποίας θα πάρει αποφάσεις, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα 

τηρούμενες διαδικασίες, αλλά και για την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας. 

δ. Καθορισμός ετήσιου μισθώματος. Σύμφωνα με πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 

στις 28.6.2017, για εξέταση του υπό αναφορά αιτήματος του ΚΟΑ, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ανέφερε ότι, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το μίσθωμα 

που θα εφαρμοστεί θα είναι ονομαστικό, το ΤΚΧ θα προβεί σε εκτίμηση της αγοραίας αξίας και 

στον υπολογισμό του αγοραίου ενοικίου της εκμισθωμένης κρατικής δασικής γης. Ο τότε 
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Διευθυντής του ΤΔ διαφώνησε με τη θέση της εκπροσώπου του ΤΚΧ, αναφέροντας ότι, 

σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου εκμισθώνεται κρατική δασική γη σε 

οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας ή κοινωφελείς οργανισμούς και ιδρύματα, καθορίζεται 

ονομαστικό ενοίκιο και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας της 

εκμισθωμένης κρατικής δασικής γης. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω σύσκεψης, το ΤΔ καθόρισε για την υπό αναφορά εκμίσθωση 

ονομαστικό ενοίκιο ύψους €2.500, στη βάση, όπως πληροφορηθήκαμε, του συνολικού 

ύψους των ενοικίων σύμφωνα με τις τρεις προϋπάρχουσες μακροχρόνιες συμβάσεις που 

είχαν συναφθεί για την εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, για τη λειτουργία του 

υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου, το οποίο ανερχόταν στα €2.255. 

Στο πλαίσιο εξέτασης που διενεργήσαμε για την ορθότητα και τη λογικότητα του υπό 

αναφορά ποσού ενοικίου, διαπιστώσαμε ότι η δασική νομοθεσία και Κανονισμοί δεν 

προβλέπουν τον καθορισμό ονομαστικού ενοικίου στις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής 

δασικής γης σε οργανισμούς δημόσιας ωφελείας. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, ως γενική αρχή, η δασική γη πρέπει να διατίθεται 

με διαφανείς διαδικασίες και με το αγοραίο ενοίκιο, ειδικά στην περίπτωση όπου αυτή 

θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση οικονομικής, εμπορικής και τουριστικής 

δραστηριότητας.  

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι, σε εκείνες τις λίγες περιπτώσεις που υπάρχει 

προς διάθεση κρατική δασική γη, πάντοτε εφαρμόζεται ανοικτή ανταγωνιστική διαδικασία 

ή άλλες κατάλληλες διαφανείς διαδικασίες. Για παράδειγμα, η εκμίσθωση των περιπτέρων 

εντός κρατικής δασικής γης γίνεται με ανοικτούς διαγωνισμούς και για τη διάθεση γης, που 

ήδη χρησιμοποιείται για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς, το ΤΔ δημοσιεύει τη 

διαθεσιμότητά της, δέχεται αιτήσεις και εφαρμόζει σύστημα μοριοδότησης, το οποίο 

συμφωνήθηκε με τις Αγροτικές Οργανώσεις. 

ε. Ο Κανονισμός 20, που αφορά στον υπολογισμό μισθώματος, διαλαμβάνει ότι, τηρουμένων 

των σχετικών διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών, το 

ύψος του αρχικού μισθώματος για εκμίσθωση ή άλλη διάθεση κρατικής δασικής γης και του 

τέλους άδειας χρήσης για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στους 

οικείους Κανονισμούς βασίζεται, όταν πρόκειται να υιοθετηθεί το αγοραίο μίσθωμα ή το 

αγοραίο τέλος χρήσης, σε εκτίμηση που γίνεται από τον Διευθυντή του ΤΚΧ και 

αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση. 

Νοείται ότι, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αυτό αποφασίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ή τον Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση. Αναφέρεται επίσης ότι, οι 

εκμισθώσεις ή άλλες διαθέσεις κρατικής δασικής γης, που διενεργούνται βάσει του 

Κανονισμού 5, πρέπει να εγκρίνονται ή να εξουσιοδοτούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Παρατηρήσαμε ότι, το ονομαστικό ετήσιο μίσθωμα, ύψους €2.500, της υπό αναφορά 
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σύμβασης δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση που υπέβαλε το ΤΔ προς την αρμόδια για τη 

διάθεση κρατικών και δασικών γαιών Υπουργική Επιτροπή, για εξασφάλιση της σχετικής 

έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα αυτό να μη λάβει γνώση επί τούτου 

και συνεπώς να μην το περιλάβει στη σχετική έγκρισή του. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του Τμήματος να διασφαλίζει την έγκριση των μισθωμάτων από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 20. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και εκ 

παραδρομής το μίσθωμα δεν συμπεριλήφθηκε στην Πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο για έγκριση.  

Επισημαίνουμε ότι παραμένει το θέμα της μη επιβολής αγοραίου ενοικίου, στο οποίο 

υπεισέρχονται και θέματα κρατικών ενισχύσεων, αφού τελικός αποδέκτης του μειωμένου 

ενοικίου θα είναι ο Όμιλος Χιονοδρόμων Κύπρου.  Συναφώς αναφέρουμε ότι, το Υπουργικό 

Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή χορηγίας ύψους €2,3 εκ. προς τον Όμιλο 

Χιονοδρόμων, για την ανέγερση χιονοδρομικού κέντρου. Κατόπιν υπόδειξης  της Υπηρεσίας 

μας, το Υπουργείο Οικονομικών αποτάθηκε, στις 4.2.2022, στην Έφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η εν λόγω χορηγία μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως κρατική ενίσχυση.  Το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Εφόρου, η οποία ζήτησε από το 

Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετες  πληροφορίες. Είναι συνεπώς άποψή μας, ότι το ΤΔ θα 

πρέπει να ενημερώσει την Έφορο για το θέμα της μίσθωσης, ώστε να έχει ολοκληρωμένη 

εικόνα για την υπόθεση αυτή. 

5.4.3 Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για σκοπούς ανέγερσης του γηπέδου Αγίου 

Επιφανείου (Ορεινής) 

Το ΤΔ σύναψε στις 16.4.1985, μακροχρόνια σύμβαση εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης με τον 

ΚΟΑ, για σκοπούς ανέγερσης του γηπέδου Αγίου Επιφανείου (Ορεινής), για περίοδο 33 ετών, με 

δικαίωμα ανανέωσής της για άλλες δύο ισόχρονες περιόδους. Σύμφωνα με τον όρο 4 της 

σύμβασης μίσθωσης, το ετήσιο μίσθωμα καθορίστηκε στο ποσό της £1 (€1,71), χωρίς να υπάρχει 

πρόνοια για αναθεώρησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τη λήξη της πρώτης 

τριακοντατριετίας, το ΤΔ, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, καθώς και συμμόρφωσης με οδηγίες 

του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, πρότεινε, με επιστολή του, ημερ. 14.3.2018, προς τον 

ΚΟΑ, την τροποποίηση του υπό αναφορά όρου ως ακολούθως: 

α. Το ετήσιο μίσθωμα να αυξηθεί στα €100, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία 

υπογραφής της συμπληρωματικής τροποποιητικής σύμβασης μίσθωσης.  

β. Το μίσθωμα να αναθεωρείται ανά πενταετία και να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το 

συνολικό ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού την πενταετία που προηγείται της 

αναθεώρησης, όπως αυτό καθορίζεται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών του 

Υπουργείου Οικονομικών και να καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη οποτεδήποτε καταστεί 

απαιτητό. 
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γ. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραλείψει να καταβάλει το οφειλόμενο μίσθωμα εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, να είναι υπόχρεος να καταβάλλει τόκο υπερημερίας, με 

επιτόκιο που θα υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας, όπως 

καθορίζεται στο «περί του Καθορισμού του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας 

Διάταγμα» για κάθε μέρα που θα διαρκεί η καθυστέρηση καταβολής του. 

Ο ΚΟΑ, με επιστολή, ημερ. 28.3.2018, ενημέρωσε το Τμήμα ότι δεν φέρει ένσταση στις υπό 

αναφορά τροποποιήσεις της σύμβασης και το ΤΔ υπέβαλε, στις 23.4.2018, στη Γενική 

Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΑΑΠ, σχετικό σημείωμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για 

εξασφάλιση της έγκρισής του. Παρατηρήσαμε ότι, μέχρι σήμερα, το θέμα βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα ο ΚΟΑ να συνεχίζει να καταβάλλει μίσθωμα ύψους €1,71, βάσει της 

αρχικής σύμβασης. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του Τμήματος να φροντίσει για τη διευθέτηση του θέματος. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας και ότι θα αποστείλει 

τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο Υπουργείο ΓΑΑΠ για να επισπεύσει την προώθησή τους στο 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

5.4.4 Άρθρο 05.142 «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» 

Σύμφωνα με το άρθρο 90(3) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73 (Ι)/2016), οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν 

ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν με συνοπτικές 

διαδικασίες, για ποσά πέραν των €2.000.  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε πληρωμή, ημερ. 12.10.2020, για ποσό ύψους €9.150, που 

αφορούσε στην αποκατάσταση παλαιού Δασικού Σταθμού, διαπιστώσαμε ότι το ΤΔ δεν είχε 

ετοιμάσει και κοινοποιήσει στην Ελεγκτική Υπηρεσία τον τριμηνιαίο κατάλογο των συμβάσεων 

που συνάφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του Τμήματος να διασφαλίζει ότι ο υπό αναφορά κατάλογος 

ετοιμάζεται και κοινοποιείται στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

συμμόρφωση. 
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5.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

5.5.1 Οικονομικός Έλεγχος Εσόδων 

α. Τήρηση εντύπων ΓΛ14 και ΓΛ14Α. 

(i) Παρατηρήσαμε ότι, τα προβλεπόμενα πεδία στα έντυπα ΓΛ14 και ΓΛ14Α «Κατάσταση 

Εισπράξεων», όπως ημερομηνία κατάθεσης, υπογραφή εισπράκτορα, αρ. αναφοράς (αρ. 

ταμειακής πράξης), αρ. εντύπου και κατάταξη (Κεφάλαιο και Άρθρο ή Λογαριασμός που θα 

πιστωθεί), δεν συμπληρώνονται κατάλληλα. 

Επίσης, παρατηρήσαμε ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των κονδυλίων εσόδων του 

Τμήματος, προκύπτει ανάγκη επικόλλησης πρόσθετου εντύπου ΓΛ14Α, το οποίο ωστόσο 

δεν αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο. 

(ii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 31, εισπράξεις που διενεργούνται από υπό-εισπράκτορες, εκ 

μέρους Λειτουργών Είσπραξης εσόδων, πρέπει να καταχωρίζονται έγκαιρα σε Βοηθητικό 

Βιβλίο Ταμείου και στο τέλος της μέρας να παραδίδονται, έναντι απόδειξης, στον Λειτουργό 

Είσπραξης εσόδων. 

Διαπιστώσαμε ότι, στις περιπτώσεις όπου οι υπό-εισπράκτορες των Κεντρικών Γραφείων 

(ΚΓ) του Τμήματος διενεργούν εισπράξεις, δεν τις καταχωρίζουν σε βοηθητικό Βιβλίο 

Ταμείου (ΓΛ14), το οποίο να παραδίδουν στον κύριο εισπράκτορα (Λειτουργό Είσπραξης 

εσόδων), με έκδοση απόδειξης είσπραξης (Έντυπο ΓΛ18). 

Αυτό επηρεάζει και την κατάλληλη συμπλήρωση του υπό αναφορά εντύπου ΓΛ14Α, όσον 

αφορά στη συμπλήρωση των πεδίων «αρ. ΓΛ18» και «αρ. ταμειακής πράξης». 

Σύσταση: Ο υπεύθυνος Λειτουργός να διασφαλίζει ότι όλα τα πεδία των εντύπων ΓΛ14 

και ΓΛ14Α συμπληρώνονται κατάλληλα. Επίσης, οι αρμόδιοι, κατά περίπτωση, 

Λειτουργοί, να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 31, καθώς και να τηρούν τα 

σχετικά προβλεπόμενα έντυπα. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι στα ΚΓ του ΤΑΥ δεν υπάρχουν υπο-

εισπράκτορες, ενώ τα δύο άτομα που διενεργούν εισπράξεις είναι ορισμένοι Λειτουργοί 

Είσπραξης εσόδων και εκτελούν καθήκοντα εναλλάξ. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η 

υπεύθυνη του Λογιστηρίου θα φροντίσει, ώστε τα πεδία των σχετικών εντύπων να 

συμπληρώνονται κατάλληλα. 

β. Καταχώριση βιβλίων είσπραξης σε Μητρώα, επιθεώρηση και φύλαξή τους.  

(i) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 59(α), οι Λειτουργοί Είσπραξης εσόδων πρέπει να τηρούν 

στοιχεία για όλα τα βιβλία είσπραξης που εκδόθηκαν σ' αυτούς, είτε σε Μητρώο, είτε σε 

Μητρώο Εγγραφής Βιβλίων Είσπραξης (Pass-Book).  

Παρατηρήσαμε ότι στα ΚΓ του Τμήματος δεν τηρείται το υπό αναφορά Μητρώο από τους 

Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων. 
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(ii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 59(β), ο Προϊστάμενος του Τμήματος πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

η ποσότητα των αχρησιμοποίητων βιβλίων είσπραξης, στην κατοχή των Λειτουργών 

Είσπραξης εσόδων, δεν υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες τους. Από έλεγχο στο Μητρώο 

Βιβλίων Είσπραξης των ΕΓ Λάρνακας και Πάφου διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να βεβαιωθεί 

κατά πόσο ο αριθμός των εν λόγω βιβλίων που εκδίδονται υπερβαίνει τις τρέχουσες 

ανάγκες, αφού εκδίδονται νέα βιβλία είσπραξης, που εκδόθηκαν μέχρι και πέντε χρόνια 

πριν, χωρίς να έχουν επιστραφεί. 

(iii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 61, το απόθεμα των βιβλίων είσπραξης, καθώς και το Μητρώο 

Βιβλίων Είσπραξης, πρέπει να φυλάσσονται από πρόσωπο το οποίο δεν είναι Λειτουργός 

Είσπραξης εσόδων. Εξαίρεση σε αυτό μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις γραφείων σε 

απόκεντρα μέρη, όπου υπάρχει μόνο ένας Λειτουργός. Διαπιστώσαμε ότι στο ΕΓ Πάφου, το 

Μητρώο Βιβλίων Είσπραξης φυλάσσεται από πρόσωπο το οποίο είναι και Λειτουργός 

Είσπραξης εσόδων. 

Σύσταση: Λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση 

με τις ΔΛΟ 59(α), 59(β) και 61. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση 

της συμμόρφωσης με τις ΔΛΟ 59(α), 59(β) και 61.  

(iv) Επιθεώρηση βιβλίων είσπραξης. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 61, τα βιβλία είσπραξης πρέπει 

να επιθεωρούνται περιοδικά από υπεύθυνο Λειτουργό, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 

αχρησιμοποίητα έντυπα παραμένουν άθικτα. 

Παρατηρήσαμε ότι τα βιβλία είσπραξης των ΚΓ του Τμήματος και των ΕΓ Λεμεσού, Πάφου 

και Λάρνακας, δεν έφεραν ένδειξη επιθεώρησης από υπεύθυνο Λειτουργό. 

Σύσταση: Ο κατά περίπτωση οριζόμενος υπεύθυνος Λειτουργός να επιθεωρεί τα βιβλία 

είσπραξης, και να τεκμηριώνει την επιθεώρηση με βάση τη ΔΛΟ 61. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας. 

ε. Μητρώο εμβασμάτων. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 35(δ), το Μητρώο εμβασμάτων πρέπει να 

επιθεωρείται περιοδικά από ένα Ανώτερο Λειτουργό, ο οποίος να το υπογράφει κατάλληλα. 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο υπό αναφορά Μητρώο των ΚΓ του Τμήματος και του ΕΓ 

Λεμεσού, διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν φέρει ένδειξη επιθεώρησης από Ανώτερο Λειτουργό. 

Σύσταση: Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος να επιθεωρεί και να υπογράφει το Μητρώο 

εμβασμάτων, για συμμόρφωση με τη ΔΛΟ 35 (δ). 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας. 

στ. Φύλαξη μετρητών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, παρατηρήσαμε ότι στα ΚΓ του Τμήματος, 

τα μετρητά φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρίσκεται στο γραφείο ενός από τους 

εισπράκτορες. Όπως μας ενημέρωσε και ένας από τους εισπράκτορες, το κλειδί του 

χρηματοκιβωτίου φυλάσσεται σε συγκεκριμένο γραφείο και όλοι οι εισπράκτορες των ΚΓ του 
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Τμήματος γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία φύλαξής του, γεγονός που δεν διασφαλίζει την 

ασφαλή φύλαξη των μετρητών. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να λάβει κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση της 

ασφαλούς φύλαξης των μετρητών.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

φύλαξη των μετρητών.  

ζ. Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι μετρητών. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 38, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή 

εκπρόσωποί τους πρέπει να διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους Λειτουργούς τους που τους ανατέθηκε η είσπραξη και φύλαξη εσόδων. Όπως μας 

πληροφόρησε ο Λογιστικός Λειτουργός του ΤΑΥ, για το έτος 2020 δεν διεξάχθηκαν σχετικοί 

αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 38. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν ήταν 

εφικτό να γίνουν σε όλους τους Λειτουργούς Είσπραξης αιφνιδιαστικοί έλεγχοι. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι διενεργήθηκε έλεγχος στους Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων στο ΕΓ ΤΑΥ 

Πάφου και στους Σταθμούς Αθηένου, Κιτίου και Βασιλικού Πεντάσχοινου, καθώς επίσης 

αιφνιδιαστικός έλεγχος στα ΚΓ του ΤΑΥ από Λειτουργό του Υπουργείου ΓΑΑΠ.   

η. Συμφιλίωση μηνιαίων καταστάσεων εσόδων. Στο ΕΓ Λεμεσού, οι μηνιαίες καταστάσεις 

ΕΠΒ 21 εκτυπώνονται για όλους τους μήνες και συμφιλιώνονται με τις αποδείξεις εισπράξεων του 

Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ18Α), καθώς και άλλες εισπράξεις. Ωστόσο, ο Λειτουργός που διεξάγει τη 

συμφιλίωση δεν υπογράφει την εν λόγω κατάσταση. 

Σύσταση: Ο Λειτουργός που διεξάγει τη συμφιλίωση να υπογράφει την εν λόγω κατάσταση. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας. 

θ. Λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών. 

(i) Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αμαθούντας. Το Λογιστήριο της Επαρχιακής Διοίκησης 

Λεμεσού, για εξόφληση των οφειλών του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αμαθούντας, 

που αφορούσαν σε δύο τιμολόγια ύψους €217.690,92 και €156.317,69, χρέωσε τον 

«Καταθετικό Λογαριασμό Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αμαθούντας» και πίστωσε τα 

κατάλληλα κονδύλια εσόδων του ΤΑΥ. 

(ii) Εθνική Φρουρά. Το Λογιστήριο του Υπουργείου Άμυνας, για εξόφληση οφειλής της 

Εθνικής Φρουράς, που αφορούσε σε τιμολόγιο για ποσό ύψους €11.176,70, με 

Διορθωτικό Δελτίο χρέωσε το άρθρο εξόδων της Εθνικής Φρουράς και πίστωσε τα 

κατάλληλα κονδύλια εσόδων του ΤΑΥ. 

Επισημάναμε ότι, οι πιο πάνω λογιστικοί χειρισμοί δεν συνάδουν με τη λογιστική 

αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, στη βάση της οποίας 

ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, αφού δεν προέκυψε πραγματική ταμειακή 

ροή. 
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ι. Τιμολόγηση μέσω επιμέρους συστήματος. 

(i) Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε απόδειξη είσπραξης, μέσω του μηχανογραφημένου 

ΣΤΝ και αφορούσε σε τιμολόγιο, ημερ. 13.4.2020, ποσού ύψους €1.051.543, 

διαπιστώσαμε ότι η συνολική ατελής ποσότητα νερού, ύψους 170.403 κ.μ., η οποία 

αφαιρείται από το υπό αναφορά τιμολόγιο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λεμεσού δεν συμφωνεί με την ατελή ποσότητα νερού που δικαιούνται οι Κοινότητες 

Άγιος Αθανάσιος, Μουταγιάκα και Φοινικάρια από τον υδροφορέα Γερμασόγειας, ως 

μέλη του Κοινού Σχεδίου Μουταγιάκας, η οποία ανέρχεται στα 159.900 κ.μ. νερού. 

Επιπλέον, από επαναϋπολογισμό του ύψους του ποσού τιμολογίου, βάσει των 

ποσοτήτων της ατελούς ποσότητας νερού, οι οποίες αφαιρέθηκαν από το τιμολόγιο, 

επί του τέλους απόληψης νερού ύδρευσης από τα Κυβερνητικά Υδατικά 

Έργα/Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας, διαπιστώσαμε ασυμφωνία. 

Ζητήσαμε από τη Διευθύντρια του ΤΑΥ όπως διερευνήσει τα πιο πάνω και ενημερώσει 

σχετικά την Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι 

ασφαλιστικές δικλίδες στο μηχανογραφημένο ΣΤΝ, οι οποίες να αποτρέπουν ή/και 

εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις λαθών. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι, τόσο η σχετική χρέωση στο ΣΤΝ, όσο 

και η αντίστοιχη πληρωμή ήταν ορθά, ενώ το παραστατικό λογαριασμού παρουσίασε 

λάθος, ενδεχομένως κατά την εκτύπωσή του. Μας πληροφόρησε επίσης ότι 

ειδοποίησε τον ανάδοχο του ΣΤΝ για διερεύνηση του θέματος και επίλυσή του και, 

ανάλογα, θα τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες στο ΣΤΝ. 

(ii) Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε απόδειξη είσπραξης, ημερ. 13.10.2020, για ποσό 

ύψους €2.288.135 μέσω του μηχανογραφημένου ΣΤΝ, διαπιστώσαμε ότι το ποσό της 

υπό αναφορά είσπραξης, παρότι συμφωνούσε με την Καρτέλα Οφειλέτη του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, δεν συμφωνούσε με το συνολικό ποσό των 

δύο τιμολογίων που εξοφλήθηκαν, ημερ. 31.7.2020 και 1.8.2020, ποσού ύψους 

€1.202.536 και €1.227.715, αντίστοιχα. 

Ζητήσαμε από τη Διευθύντρια του ΤΑΥ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τους 

λόγους της πιο πάνω διαφοράς. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι τόσο οι σχετικές χρεώσεις, όσο και η 

σχετική πληρωμή είναι ορθά, ωστόσο διαπιστώθηκε λάθος στο παραστατικό 

λογαριασμού και ειδοποιήθηκε σχετικά ο ανάδοχος του ΣΤΝ για διερεύνηση του 

θέματος και επίλυσή του και, ανάλογα, θα τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες στο 

σύστημα. 
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5.5.2 Εφαρμογή των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα 

Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών (ΚΔΠ 48/2017) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 «Έναρξη Ισχύος» των υπό αναφορά Κανονισμών, οι παροχείς 

υπηρεσιών νερού ύδρευσης και άρδευσης οφείλουν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα, κατά 

περίπτωση, τέλη, σε δύο με έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή στις 10.2.2017. 

Παρατηρήσαμε ότι το Τμήμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην πλήρη εφαρμογή τους, κατά 

παράβαση των πιο πάνω Κανονισμών. 

Ζητήσαμε από τη Διευθύντρια του ΤΑΥ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τους λόγους που 

δεν εφαρμόστηκαν οι εν λόγω Κανονισμοί και τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για την πλήρη 

εφαρμογή τους. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να διασφαλίζει ότι οι Κανονισμοί που εκδίδονται και 

αφορούν στο Τμήμα, εφαρμόζονται πλήρως και έγκαιρα. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι προχώρησε στην πλήρη εφαρμογή των προνοιών 

της ΚΔΠ 48/2017 και ότι οι σχετικοί Κανονισμοί εφαρμόστηκαν άμεσα και κανονικά σε ότι αφορά 

στην παροχή νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ύδρευση και άρδευση) μέσω του ΣΤΝ. 

Επίσης, μας ανέφερε ότι ακολούθησε η επιβολή Τελών Περιβάλλοντος από άντληση νερού από 

υδροφορείς και επιφανειακά νερά με τη συνολική χρέωση, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, να 

ανέρχεται στο ποσό των €200.000, περίπου. 

5.5.3 Μονάδες αφαλάτωσης νερού (Άρθρο 03.213 «Αγορά ύδατος») 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε εννέα πληρωμές, που αφορούσαν στην αγορά νερού από τις 

Μονάδες αφαλάτωσης νερού στη Δεκέλεια, Λεμεσό, Λάρνακα και Βασιλικό, παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα:  

α. Φορολογική μεταχείριση Μονάδων Αφαλάτωσης Νερού σε κατάσταση αναμονής. Όπως 

διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχο για το 2018 και 2019, οι πληρωμές που διενεργούσε το ΤΑΥ στους 

Αναδόχους των τεσσάρων Μονάδων αφαλάτωσης νερού, συμπεριελάμβαναν επιβάρυνση Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με μειωμένο συντελεστή ύψους 5%, καθότι, σύμφωνα με το ΤΑΥ, η 

αγορά ύδατος ενέπιπτε στη συγκεκριμένη κατηγορία χρέωσης ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν οι Μονάδες 

βρίσκονται σε λειτουργία ή εφεδρεία/κατάσταση αναμονής. Το ΤΑΥ, με επιστολή του, ημερ. 

4.3.2016, ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για την ορθή φορολογική μεταχείριση 

των χρεώσεων/πληρωμών, όταν αυτές αφορούν σε κατάσταση αναμονής, αναφέροντας ότι ο 

Ανάδοχος της Μονάδας αφαλάτωσης νερού στον Βασιλικό ισχυρίστηκε ότι, για το μέρος των 

πληρωμών που αφορούν στην κατάσταση αναμονής της Μονάδας, θα έπρεπε να εφαρμόζεται 

συντελεστής ΦΠΑ ύψους 19%, εφόσον θεωρούσε ότι αυτό δεν ενέπιπτε στην κατηγορία αγοράς 

ύδατος, αλλά παροχής υπηρεσιών, όπου δεν εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. 

Επίσης, ο Ανάδοχος της Μονάδας αφαλάτωσης Λεμεσού, με επιστολή, ημερ. 21.2.2020, προς τον 

Έφορο Φορολογίας και κοινοποίηση στο ΤΑΥ, ανέφερε ότι, μετά από οδηγίες του ΤΑΥ, από 

10.10.2019 η Μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής και παρόλο ότι για την περίοδο από 
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1.10.2019 μέχρι 31.12.2019 εξέδωσε δύο τιμολόγια, που αφορούσαν στην περίοδο λειτουργίας 

και αναμονής της Μονάδας, εφαρμόζοντας συντελεστή ΦΠΑ 5% και 19%, αντίστοιχα, το ΤΑΥ 

εξόφλησε τα τιμολόγια, εφαρμόζοντας αυτεπάγγελτα συντελεστή ΦΠΑ 5% για όλη την περίοδο. 

Στην ίδια επιστολή, ο Ανάδοχος ανέφερε ότι θεωρεί επιεικώς απαράδεκτο ότι, μετά από την 

πάροδο σχεδόν τεσσάρων χρόνων, το θέμα του ΦΠΑ να μην είχε επιλυθεί μεταξύ του ΤΑΥ και του 

Τμήματος Φορολογίας. 

Το ΤΑΥ αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία, με επιστολές, ημερ. 3.10.2016, 26.10.2018, 8.2.2019, 

3.9.2019 και 22.4.2020 και ηλεκτρονικά μηνύματα στις 9.4.2019, 7.10.2020 και 22.3.2021 για 

γνωμάτευση, χωρίς ωστόσο να λάβει ακόμα απάντηση. Σύμφωνα με την τελευταία σχετική 

επιστολή, ημερ. 22.4.2020, λόγω αυξημένων αποθεμάτων νερού στα φράγματα, από τον 

Δεκέμβριο του 2019, οι Μονάδες τίθονταν μερικώς ή ολικώς σε κατάσταση αναμονής και ως εκ 

τούτου θα προέκυπτε θέμα στις πληρωμές σχετικά με τον συντελεστή που θα χρησιμοποιηθεί για 

το ΦΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι, ο Έφορος Φορολογίας ζήτησε ήδη από τους Αναδόχους των 

Μονάδων να καταβάλλουν 19% ΦΠΑ, όταν αυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό εμπερικλείει κινδύνους επιβολής προστίμων στις Μονάδες σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης, το ΤΑΥ ήταν υποχρεωμένο να προχωρήσει αμέσως στην καταβολή 

ΦΠΑ με συντελεστή 19% για τις περιόδους εφεδρείας, το οποίο έπραξε τελικά κατά το 2020. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι, ο καθορισμός του συντελεστή ΦΠΑ για τις περιπτώσεις αυτές 

αφορούσε καθαρά σε τεχνικό θέμα, το οποίο, παρόλο που έπρεπε να είχε επιλυθεί εντός 

σύντομου χρονικού διαστήματος με το Τμήμα Φορολογίας ως το αρμόδιο, εντούτοις παρήλθαν 

τέσσερα χρόνια για την επίλυσή του.  

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΑΥ να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για επίλυση τέτοιων 

διαφορών, το συντομότερο δυνατόν, ιδιαίτερα όταν αυτές επηρεάζουν σημαντικά τον 

Προϋπολογισμό του ΤΑΥ και κατ΄ επέκταση του Κράτους.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι δεν θεωρεί ότι ο καθορισμός του συντελεστή ΦΠΑ, 

για τις περιπτώσεις που οι Μονάδες Αφαλάτωσης βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, αφορά σε 

καθαρά τεχνικό θέμα. Μας ανέφερε επίσης ότι το Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω 

θέμα άπτεται του Προϋπολογισμού του, θεώρησε ορθό να ζητήσει σχετική γνωμάτευση από τον 

Γενικό Εισαγγελέα, η οποία ωστόσο ακόμα εκκρεμεί. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, όσον αφορά 

στον επηρεασμό του Προϋπολογισμού, το ΤΑΥ ξεκίνησε να εφαρμόζει τις υποδείξεις του Εφόρου 

Φορολογίας αρχές του 2020, όταν οι Μονάδες θα έμπαιναν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν, ως επί το πλείστον, σε μερική ή πλήρη 

παραγωγή. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της επί του θέματος. 

β. Μονάδες αφαλάτωσης νερού στη Λάρνακα και Λεμεσό. 

Οι Ανάδοχοι των Μονάδων Αφαλάτωσης Λεμεσού και Λάρνακας είναι κοινοπραξίες, στις οποίες 

συμμετέχουν οι ίδιες εταιρείες και ορισμένες από τις διαπιστώσεις μας είναι οι ίδιες ή παρόμοιες 

και για τις δύο περιπτώσεις. 
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(i) Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Λεμεσό. Η σύμβαση για τη Μονάδα Αφαλάτωσης 

νερού Λεμεσού (ΤΑΥ 95/2007) συνομολογήθηκε στις 7.8.2009 και αφορούσε στην 

κατασκευή της Μονάδας και στη λειτουργία της για περίοδο 20 χρόνων. Η κατασκευή 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2012, οπόταν και άρχισε η λειτουργία της.  

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, διαπιστώσαμε και πάλι ότι, 

και κατά το 2020 παρέμεναν διαφορές μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου της σύμβασης ως 

προς τον υπολογισμό της τιμής μονάδας απόσβεσης κεφαλαίου (capital recovery rate). 

Λόγω της πιο πάνω διαφωνίας, το ΤΑΥ προχωρεί σε πληρωμές με βάση αντίγραφο του 

εκάστοτε τιμολογίου, στο οποίο αναγράφει χειρόγραφα τα ποσά τα οποία θεωρεί ως ορθά, 

ενώ το πρωτότυπο τιμολόγιο αποτελεί μέρος των συνημμένων εγγράφων στο σχετικό 

δελτίο πληρωμής. Επίσης, οι πίνακες που ετοιμάζονταν από τον Ανάδοχο της σύμβασης, 

στους οποίους παρουσιάζονται αναλύσεις σχετικών ποσοτήτων νερού, οι τιμές μονάδος και 

οι σχετικοί υπολογισμοί, δεν προσυπογράφονται από το ΤΑΥ, αλλά ούτε οι αντίστοιχοι 

πίνακες που ετοιμάζονται από το ΤΑΥ, προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 

(ii) Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Λάρνακα. Η σύμβαση για τη Μονάδα Αφαλάτωσης 

νερού Λάρνακας (ΤΑΥ 57/2010) συνομολογήθηκε στις 26.1.2012 και αφορούσε στην 

ανακαίνιση της Μονάδας και στη λειτουργία της για περίοδο 25 χρόνων. Η ανακαίνιση 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015, οπόταν και άρχισε η λειτουργία της. 

Όσον αφορά στη Μονάδα Λάρνακας, διαπιστώσαμε ότι παραμένει η διαφωνία μεταξύ του 

ΤΑΥ και του Αναδόχου της σύμβασης, ως προς τους υπολογισμούς (απαιτήσεις/claims for 

relief και αντίστοιχους τόκους), με αποτέλεσμα το ποσό των εκάστοτε πληρωμών να μην 

συμφωνεί με το αντίστοιχο των τιμολογίων. Για τον λόγο αυτό, το ΤΑΥ, όπως και στην 

περίπτωση της Μονάδας Αφαλάτωσης Λεμεσού, προχωρεί στην πληρωμή με βάση 

αντίγραφο του εκάστοτε τιμολογίου, στο οποίο αναγράφει τα ποσά τα οποία θεωρεί ως 

ορθά, ενώ το πρωτότυπο τιμολόγιο αποτελεί μέρος των συνημμένων εγγράφων στο σχετικό 

δελτίο πληρωμής. Επίσης, οι πίνακες που ετοιμάζονταν από τον Ανάδοχο της σύμβασης, 

στους οποίους παρουσιάζονται οι αναλύσεις σχετικών ποσοτήτων νερού, οι τιμές μονάδος 

και οι σχετικοί υπολογισμοί, δεν προσυπογράφονται από το ΤΑΥ, αλλά ούτε οι αντίστοιχοι 

πίνακες, που ετοιμάζονται από το ΤΑΥ, προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 

Με σκοπό την επίλυση τόσο των υπό αναφορά διαφορών, όσο και άλλων, κατόπιν σχετικών 

αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, συνομολογήθηκαν, στις 

20.5.2021, Ad-Hoc Συμφωνίες Επίλυσης Διαφορών μεταξύ του ΤΑΥ και των Αναδόχων των 

δύο Μονάδων και, στις 17.6.2021, οι Ανάδοχοι υπέβαλαν, με βάση το Άρθρο 5 των 

Συμφωνιών, τα Notices of Dispute, μαζί με τις απαιτήσεις τους. Επίσης, σύμφωνα με 

ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 25.6.2021, προς τον Συντονιστή των δύο 

Συμβάσεων, διορίστηκαν δύο δικηγόροι της Δημοκρατίας, για υποβοήθηση της διαδικασίας 

εξεύρεσης φιλικού διακανονισμού. Το ΤΑΥ, με επιστολή του, ημερ. 20.8.2021, προώθησε 

στον Γενικό Εισαγγελέα, για οδηγίες, τις επιστολές του, ημερ. 16.8.2021, με τις οποίες 

υπέβαλε στους Αναδόχους τη θέση του στις απαιτήσεις τους, καθώς και τις ανταπαιτήσεις 

του και τις σχετικές απαντητικές επιστολές των Αναδόχων, ημερ. 19.8.2021. 
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Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΑΥ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση 

των διαφορών, το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, εάν από τις διαφορές που προέκυψαν, 

διαφάνηκε η ύπαρξη ασάφειας στους όρους της σύμβασης, τότε στα έγγραφα 

μελλοντικών διαγωνισμών να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

επίλυση των διαφορών, το συντομότερο δυνατόν, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

επίλυσης διαφορών που απορρέουν από την εκάστοτε σύμβαση. 

5.5.4 Τριτοβάθμια επεξεργασία νερού - Άρθρο 03.379 «Συντήρηση βιολογικών 

συστημάτων» 

Διενεργήσαμε έλεγχο σε δύο πληρωμές, που αφορούσαν στο πιο πάνω άρθρο δαπανών, των ΚΓ 

ΤΑΥ, ημερ. 22.7.2020, ποσού ύψους €15.487, σχετικά με τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων 

Βαθιάς Γωνιάς και του ΕΓ Υδάτων Λάρνακας, ημερ. 29.12.2020, ποσού ύψους €189.475, σχετικά 

με τον Σταθμό Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας όσον αφορά στο Χρεωστικό 

Δελτίο αρ. 3.2020, ύψους €372.239. Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Λειτουργία και συντήρηση των σταθμών τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερού. Παραμένουν 

σε εκκρεμότητα σημαντικές οικονομικές διαφορές, μεταξύ του Τμήματος και των Συμβουλίων 

Αποχετεύσεων, οι οποίες αφορούν στην κυβερνητική συνεισφορά, μεταξύ άλλων, στις δαπάνες 

λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών παραγωγής νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

Σημειώνουμε ότι, η υποχρέωση του Κράτους για κάλυψη του κόστους της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας νερού των σταθμών είναι αποτέλεσμα πολλαπλών Υπουργικών Αποφάσεων, 

σχετικά με τις πληρωμές του Κράτους που αφορούν στις δαπάνες των Συμβουλίων Αποχετεύσεων 

για την επεξεργασία λυμάτων. Ως εκ τούτου, το ύψος της κυβερνητικής συνεισφοράς βασίζεται 

σε κατά καιρούς αποφάσεις, οι οποίες, κατά την άποψή μας, δεν είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, 

ξεκάθαρες και επαρκώς τεκμηριωμένες. Παρόλο ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή 

του αρ. 49.858, ημερ. 17.6.1999, με θέμα την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού 

για τα αποχετευτικά έργα, είχε αποφασίσει, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της 

Διϋπουργικής Τεχνικής Επιτροπής και Υπουργικής Επιτροπής (Υπουργοί ΓΑΑΠ, Οικονομικών και 

Εσωτερικών), έτσι ώστε να επιλαμβάνονται των θεμάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση 

συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού για τα 

αποχετευτικά έργα των πόλεων Λάρνακας, Πάφου, ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας και των 

Δήμων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας, δεν έχει, μέχρι σήμερα, επιτευχθεί η συνομολόγηση 

σχετικών συμφωνιών, με σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων των δύο μερών.  

(i) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) - Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων 

Βαθιάς Γωνιάς. Οι εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του πιο πάνω σταθμού 

εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο, τον οποίο πληρώνει το ΣΑΛ. Όπως αναφέραμε 

εκτενέστερα στην επιστολή μας για τον οικονομικό έλεγχο για το 2019, λόγω εκκρεμότητας 

στον καθορισμό του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας λυμάτων, το ΣΑΛ αποστέλλει στο ΤΑΥ τις μηνιαίες τιμολογήσεις του 

εργολάβου και αποδεικτικά πληρωμής, ζητώντας την ανάκτηση ποσοστού ύψους 25% επί 
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του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού. Το σχετικό ποσό που καταβάλλει το 

ΤΑΥ στο ΣΑΛ εξακολουθεί να θεωρείται ως πληρωμή έναντι, καθότι αφενός, δεν έχουν 

ακόμα ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για το τελικό κόστος του ανακυκλωμένου νερού και, 

αφετέρου, το ΣΑΛ πληρώνει τον εργολάβο ως προσωρινή διευθέτηση της οφειλής μέχρι την 

ολοκλήρωση της συζήτησης για διόρθωση ορισμένων συντελεστών αναπροσαρμογής 

τιμών. Το ΤΑΥ, στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανέθεσε σε μηχανικό τον 

υπολογισμό του κόστους των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων των Σταθμών 

Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης και Βαθιάς Γωνιάς, ο οποίος ετοίμασε σχετική έκθεση 

υπολογισμού του υπό αναφορά κόστους. Αναμένεται ότι οι τελικοί υπολογισμοί θα 

βασιστούν στα αποτελέσματα Διυπουργικής Τεχνικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπό 

αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό τον καθορισμό του ύψους της 

κυβερνητικής συνεισφοράς. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι, παρά την εκπόνηση σχετικής τεχνοοικονομικής έκθεσης από 

ιδιώτη μηχανολόγο μηχανικό από τον Ιούλιο του 2016, με ανάθεση από το ΤΑΥ και την 

πραγματοποίηση αριθμού συσκέψεων με τη συμμετοχή του ΤΑΥ, άλλων αρμόδιων 

Τμημάτων και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, ο καθορισμός του ύψους της σχετικής 

κυβερνητικής συνεισφοράς προς το ΣΑΛ παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι η μελέτη για καθορισμό του τελικού κόστους 

του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους Σταθμούς του ΣΑΛ ολοκληρώθηκε, ενώ 

αναμένεται και η ολοκλήρωση της αντίστοιχης μελέτης για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Λάρνακας (ΣΑ/Λάρνακας). Μας πληροφόρησε επίσης ότι, με την ολοκλήρωση και των δύο 

μελετών, αυτές θα παρουσιαστούν στην Τεχνική Διυπουργική Επιτροπή για έγκριση και 

ακολούθως θα σταλούν και οι δύο μελέτες στο Υπουργείο ΓΑΑΠ για σύγκλιση της εξ’ 

Υπουργών Επιτροπής και έγκρισης των απορρεόντων των μελετών, ενώ η όλη διαδικασία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

(ii) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας – Σταθμός Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας 

Λυμάτων Λάρνακας. Το ΤΑΥ αγοράζει το ανακυκλωμένο νερό, στη βάση συμφωνημένης 

μοναδιαίας τιμής ανά κυβικό μέτρο, η οποία αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τους δείκτες 

της Στατιστικής Υπηρεσίας για καύσιμα και εργατικά, με βάση απόφαση Διυπουργικής 

Επιτροπής στις 23.3.2011. Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΕΓ Λάρνακας, εκκρεμεί η 

επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να υπάρξει σαφής χειρισμός ζητημάτων, όπως η 

αναθεώρηση της μοναδιαίας τιμής, ο έλεγχος διεκπεραίωσης συντήρησης, η απόκλιση στην 

ποιότητα νερού, οι αυξημένες ποσότητες παραγωγής κατά τις βροχερές περιόδους κ.ά. 

Όσον αφορά στην ποιότητα νερού, διαπιστώσαμε ότι, λόγω συστηματικής απόκλισής της 

από την προδιαγραμμένη, το ΤΑΥ, με οδηγίες του τότε Πρώτου Λειτουργού Υδάτων, ημερ. 

10.9.2015, αποκόπτει, έκτοτε, σε κάθε πληρωμή, ποσοστό ύψους 20%. Όπως 

διαπιστώσαμε, το ύψος της αποκοπής αυτής δεν βασίζεται σε οποιονδήποτε υπολογισμό, 

αλλά, κατά την άποψή μας, αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, αυθαίρετη, μη τεκμηριωμένη, 

απόφαση του υπό αναφορά Λειτουργού. Επιπλέον, προκύπτει ότι το ΤΑΥ παραλαμβάνει, 

για πολλά χρόνια, νερό το οποίο αποκλίνει συστηματικά από την προδιαγραμμένη ποιότητα 
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και που, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 

αρδευτές, καθότι, λόγω της απόκλισης στην ποιότητα, δεν είναι κατάλληλο για όλες τις 

φυτείες. 

Ζητήσαμε από τη Διευθύντρια του ΤΑΥ να μας ενημερώσει κατά πόσο το ΣΑ/Λάρνακας έχει 

προβεί ή προτίθεται να προβεί σε εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, προκειμένου 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού να παραμένουν εντός των προδιαγραμμένων ορίων. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι, μετά από εισήγηση του Τμήματος, το 

ΣΑ/Λάρνακας κατέγραψε τις αγωγιμότητες των ανεπεξέργαστων λυμάτων στα διάφορα 

αντλιοστάσια που διαθέτει και εντόπισε κάποιες περιοχές που είχαν υψηλές αγωγιμότητες. 

Κατόπιν του πιο πάνω, το ΣΑ/Λάρνακας προχώρησε σε στεγανοποιήσεις και διορθώσεις 

κάποιων αντλιοστασίων/φρεατίων και αγωγών για να αποφευχθεί η εισροή υφάλμυρων 

υπόγειων υδάτων και ταυτόχρονα προσπαθεί να ελέγχει τις παράνομες απορρίψεις 

αγνώστου ποιότητας αποβλήτων από βυτιοφόρα στα φρεάτια του αποχετευτικού δικτύου. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το ΤΑΥ εκπονεί μελέτη για τη διερεύνηση της βέλτιστης 

τεχνολογίας αφαλάτωσης ανακυκλωμένου νερού που δύναται να εφαρμοστεί στον Σταθμό 

Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, ώστε να αξιολογήσει τεχνοοικονομικά την ανάγκη 

εγκατάστασής της, ενόψει της διευρυμένης χρήσης ανακυκλωμένου νερού που αναμένεται 

να υπάρξει μετά την κατασκευή του φράγματος Τερσεφάνου και των κατάντη δικτύων 

άρδευσης. 

β. Πολιτική χρέωσης διοικητικών εξόδων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών αρ. 1514, ημερ. 12.3.2015, σχετικά με τη γενική πολιτική για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οικονομικοί φορείς και ειδικά ταμεία, προς άλλους οικονομικούς φορείς και ειδικά 

ταμεία και προς φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, θα εφαρμόζεται 

ενιαίος συντελεστής πρόσθετης χρέωσης 25% πάνω στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, για 

κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών δαπανών. Στην υπό αναφορά εγκύκλιο 

διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα εκτελούμενα με κυβερνητική συνεισφορά έργα δεν επιβαρύνονται 

με πρόσθετη χρέωση και αναφέρει ότι, για σκοπούς της εγκυκλίου, οι ορισμοί που αναφέρονται 

σε αυτή έχουν την έννοια που αποδίδεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(Ι)/2014) και τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014). Σύμφωνα με 

τον Νόμο αρ. 20(Ι)/2014, «οικονομικός φορέας» σημαίνει τα Υπουργεία/Τμήματα, τους φορείς 

Συνταγματικών Εξουσιών και Υπηρεσιών και τα Ανεξάρτητα Γραφεία, που περιλαμβάνονται στον 

Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι, με βάση τα πιο πάνω, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων δεν 

εμπίπτουν στον όρο του «οικονομικού φορέα» και αφετέρου ότι η λειτουργία και συντήρηση των 

σταθμών τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερού δεν θα μπορούσαν να εμπίπτουν στον όρο «έργα με 

κυβερνητική συνεισφορά», αφού αποτελούν λειτουργική δαπάνη και όχι έργο, εκφράσαμε την 

άποψη ότι η υπό αναφορά εγκύκλιος δεν αφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν τα Συμβούλια 

Αποχετεύσεων προς το Κράτος για τη λειτουργία και συντήρηση των βιολογικών συστημάτων.  
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Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) ΣΑΛ. Το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολή του, ημερ. 18.7.2016, προς το Γενικό 

Λογιστήριο, ανέφερε ότι, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25.4.2016, το 

τελευταίο είχε αναλάβει δέσμευση να προωθήσει εισήγηση προς το Υπουργείο 

Οικονομικών για τερματισμό της καταβολής διαχειριστικών/τμηματικών τελών μεταξύ του 

Κράτους και του ΣΑΛ. Το Γενικό Λογιστήριο, με επιστολή, ημερ. 19.7.2016, απάντησε στο 

Υπουργείο ότι, με την εγκύκλιό του αρ. 1759, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρέπει να 

επιβάλλονται συντελεστές πρόσθετης χρέωσης σε υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι μέσω 

οικονομικών φορέων, το οποίο συνάδει με την εγκύκλιο αρ. 1514 του Υπουργείου 

Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός/Ανανέωση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που 

παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία», σύμφωνα με την οποία όπου 

εκτελούνται έργα με κυβερνητική συνεισφορά δεν επιβαρύνονται με πρόσθετη χρέωση.  

Χωρίς να σχολιάζουμε την κανονικότητα τέτοιας χρέωσης εκ μέρους των Συμβουλίων 

Αποχετεύσεων, εκφράσαμε την άποψη ότι λανθασμένα το Γενικό Λογιστήριο, στην πιο 

πάνω απάντησή του, αναφέρθηκε στην υπό αναφορά εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, αφού, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, δεν αφορά στις 

υπηρεσίες που παρέχουν τα Συμβούλια Αποχετεύσεων. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε 

κατά πόσο προωθήθηκε τελικά, από το Γενικό Λογιστήριο, σχετική εισήγηση στο Υπουργείο 

Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό αναφορά επιστολή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ημερ. 

18.7.2016. 

(ii) ΣΑΛΑ. Το ΤΑΥ, με επιστολή, ημερ. 30.1.2019, προς το ΣΑΛΑ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 1759 της Γενικής Λογίστριας, δεν πρέπει να επιβάλλονται 

συντελεστές χρέωσης σε υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι μέσω οικονομικών φορέων και, 

ως εκ τούτου, το Λογιστήριο του ΤΑΥ στη Λεμεσό προχώρησε από το 2016 στην αφαίρεση 

της χρέωσης ποσοστού 25% για τμηματικά έξοδα από την εκάστοτε πληρωμή προς το ΣΑΛΑ. 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, το ΣΑΛΑ εξέφρασε τη διαφωνία του με το πιο πάνω. 

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός όσα αναφέρονται πιο πάνω, ως προς την ερμηνεία της 

εγκυκλίου αρ. 1514 και αφετέρου το γεγονός ότι το ΣΑΛΑ χρεώνει το ΤΑΥ, εκτός από τη 

δαπάνη του ιδιώτη και έξοδα, τα οποία διενεργεί απευθείας και χωρίς να σχολιάζουμε την 

κανονικότητα τέτοιας χρέωσης, εκφράσαμε την άποψη ότι η επίκληση, από το ΤΑΥ, της 

εγκυκλίου αρ. 1759 της Γενικής Λογίστριας δεν ήταν η κατάλληλη. 

(iii) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ). Το ΤΑΥ καταβάλλει στο ΣΑΠΑ, ποσοστό 

ύψους 25% επί του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού, που 

αναλογεί στην τριτοβάθμια επεξεργασία. Εκφράσαμε την άποψη ότι, το πιο πάνω είναι 

σαφώς αντίθετο με τη θέση του ΤΑΥ, σε σχέση με την επιβολή τέτοιου ποσοστού από το 

ΣΑΛΑ. 

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ανομοιομορφία από το ΤΑΥ, ως προς τον χειρισμό του ίδιου 

θέματος, επίκληση μη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και κατ΄ επέκταση άνιση μεταχείριση 

από το Κράτος. 
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε την κατάρτιση, σε συνεργασία με τους Αρμόδιους φορείς, 

συγκεκριμένης και σαφούς πολιτικής για το θέμα της επιβάρυνσης ποσοστού διοικητικών 

εξόδων επί του συνόλου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας νερού. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως το ΤΑΥ ζητήσει, μεταξύ άλλων, τις σχετικές 

απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, η 

οποία συστάθηκε με βάση το άρθρο 39 του Νόμου αρ. Ν.38(Ι)/2014, σύμφωνα με τη σύσταση 

της Γενικής Λογίστριας στην εγκύκλιό της αρ. 1759, ημερ. 20.5.2016, αφού, όπως αναφέρεται, 

είχαν προκύψει παρερμηνείες στον τρόπο εφαρμογής, τόσο της πιο πάνω εγκυκλίου του 

Υπουργείου Οικονομικών, όσο και των εγκυκλίων αρ. 1727 και 1744, ημερ. 16.4.2014 και 

30.9.2019, αντίστοιχα, του Γενικού Λογιστηρίου. 

Το ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας και θα την ακολουθήσει. 

5.5.5 Άρθρο 08.650 «Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού» 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε τρεις πληρωμές, συνολικής αξίας €4.111.606, που αφορούσαν 

στο πιο πάνω άρθρο δαπανών, διαπιστώσαμε αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς την 

ενημέρωση του Μητρώου Συμβολαίου και κυρίως σε σχέση με την καταχώριση της χρονικής 

διάρκειας του συμβολαίου, της ημερομηνίας λήξης των εγγυητικής προκαταβολής και των 

αλλαγών που αφορούσαν σε εγγυητική πιστής εκτέλεσης. Επίσης, διαπιστώσαμε αδυναμίες στο 

μητρώο παρακολούθησης των πληρωμών συμβολαίων. 

Σύσταση: Το Μητρώο Συμβολαίων να ενημερώνεται ορθά και σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

τυχόν τροποποιήσεις στις συμβάσεις. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνούν με τη σύστασή μας. 

5.5.6 Άρθρο 03.144 «Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και 

Λεμεσού» 

Στο πλαίσιο του ελέγχου, εξετάσαμε πληρωμή, ημερ. 26.5.2020, για ποσό ύψους €325.011, που 

αφορούσε στα έξοδα λειτουργίας της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Επαρχίας Λεμεσού 

για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο του 2020. Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι το ποσό που 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό ενδιάμεσης πληρωμής (ΠΕΠ) αρ. 15, σχετικό με την υπό 

αναφορά πληρωμή, ως «πιστοποιηθέν ποσό προηγούμενων πιστοποιητικών», δεν συνάδει με το 

αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στο ΠΕΠ με αρ. 14. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια να διερευνήσει το θέμα της ορθότητας του ποσού που αναγράφεται 

στο ΠΕΠ αρ.15 ως «πιστοποιηθέν ποσό προηγούμενων πιστοποιητικών» και να διασφαλίσει 

ότι αυτό συμφωνεί με το προηγούμενο ΠΕΠ.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι η διαφορά στην αναγραφή του ποσού στο ΠΕΠ 

προέκυψε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί. 
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5.5.7 Άρθρο 08.774 «Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων» 

α. Στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με το ΣΑΛΑ, για την κατασκευή έργου που 

αφορά στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίου μεταφοράς ανακυκλωμένου 

νερού στα Κάτω Πολεμίδια, βάσει απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 18.6.2019, 

αποφασίστηκε όπως το ΤΑΥ καταβάλει, ως κυβερνητική συνεισφορά, ποσό ύψους €10,32 εκ. 

πλέον Φ.Π.Α. Το έργο έτυχε έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ), για 

συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΣΑΛΑ. 

Το πιο πάνω ποσό της κυβερνητικής συνεισφοράς περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής του 

Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Πολεμιδίων, ύψους €8 εκ. πλέον Φ.Π.Α., το κόστος 

κατασκευής του αντλιοστασίου μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού, ύψους €1,7 εκ. πλέον Φ.Π.Α. 

και το κόστος απόκτησης της γης, ύψους €0,62 εκ.  

Όσον αφορά στο υπό αναφορά άρθρο, εξετάσαμε δύο εγγραφές για ποσό ύψους €2.909.161 και 

€3.229.875, που αφορούν στο κόστος κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω 

Πολεμιδίων. Με βάση κυβερνητική πολιτική, το Κράτος καλύπτει το 100% του κόστους 

κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του ΣΑΛΑ. Από 

επικοινωνία που είχαμε με Λειτουργό του ΤΑΥ, ενημερωθήκαμε ότι το ποσοστό που αφορά στην 

κατασκευή σταθμών τριτοβάθμιας επεξεργασίας ανέρχεται περίπου στο 30% του συνολικού 

κόστους κατασκευής των Σταθμών, το οποίο πηγάζει από μια παραδοχή, για τον καθορισμό του 

όμως δεν μας δόθηκε τεκμηρίωση. Το ίδιο αναφέρεται και σε επιστολή του ΣΑΛΑ προς το ΤΑΥ, 

ημερ. 16.9.2019. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των συγκεκριμένων χρεωστικών 

σημειώσεων, που αναφέρουμε πιο πάνω, το ΣΑΛΑ χρησιμοποίησε, για τον επιμερισμό του 

κόστους κατασκευής της υποδομής για την τριτοβάθμια επεξεργασία, ποσοστό ύψους 40%. Το 

ΤΑΥ αποδέχτηκε το ποσοστό που χρησιμοποίησε το ΣΑΛΑ για τον επιμερισμό, δηλαδή το 40%, με 

το σκεπτικό αξιοποίησης των διαθέσιμων πιστώσεων που παραχωρήθηκαν από τη ΓΔΑ εντός του 

έτους. 

Όπως προέκυψε, το ποσοστό που χρησιμοποιήθηκε για τον επιμερισμό των δαπανών ενδέχεται 

να εμπεριέχει υποκειμενικότητα, αφού δεν βασίζεται σε εμπεριστατωμένες μελέτες. Δεν 

μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή τεκμήρια, σχετικά με το ποσοστό που χρησιμοποιείται για 

τον επιμερισμό του κόστους που αναλογεί στην τριτοβάθμια επεξεργασία, το οποίο τυγχάνει 

συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους, με αποτέλεσμα να προκύπτει αβεβαιότητα ως 

προς την ορθότητα του ποσού των πληρωμών.  

Ενδεικτικά αναφέραμε ότι, από ανάλυση ευαισθησίας του εν λόγω ποσοστού επιμερισμού, 

αφαιρουμένων των δαπανών για Υπηρεσίες Συμβούλων προέκυψε ότι: 

(i) Στην περίπτωση της εγγραφής για δαπάνη ύψους €2.909.161, εάν χρησιμοποιείτο 

ποσοστό 30% ή 25%, για επιμερισμό του κόστους, που αφορά στην κατασκευή της 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας, η δαπάνη από το συγχρηματοδοτούμενο κονδύλι θα ήταν 

μειωμένη κατά €727.291 ή €1.090.935, αντίστοιχα. 
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(ii) Στην περίπτωση της εγγραφής για δαπάνη ύψους €3.229.875, εάν το υπό αναφορά 

ποσοστό ανερχόταν στο 30% ή 25%, η δαπάνη από το συγχρηματοδοτούμενο κονδύλι  θα 

ήταν μειωμένη κατά €807.469 ή €1.211.203 αντίστοιχα.  

Συνεπώς, προκύπτει ότι το ΤΑΥ δεν έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να διασφαλίσει 

ότι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους, που αφορά στην 

κατασκευή της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και 

λελογισμένες υποθέσεις. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια, ως ο ελέγχων Λειτουργός του ΤΑΥ, να προχωρήσει, το συντομότερο 

δυνατόν, στην εκπόνηση μελέτης, ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό που θα χρησιμοποιείται 

για τον επιμερισμό του κόστους που αναλογεί στην τριτοβάθμια επεξεργασία, έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να βασίζεται σε λελογισμένες υποθέσεις και 

παραδοχές. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα πληρώνει, βάσει Υπουργικών 

Αποφάσεων, το 100% του κόστους της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το οποίο εμπειρικά αναλογεί 

στο 30% του συνολικού κόστους ενός Σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και ότι, εφόσον 

συμπληρωθούν οι συμβάσεις κατασκευής κάθε Σταθμού, προβαίνει σε μελέτες για να καθοριστεί 

το ακριβές κόστος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την 

Τεχνική Υπουργική Επιτροπή και στη συνέχεια από την εξ’ Υπουργών Επιτροπή. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι ήδη το ΤΑΥ προχώρησε με τη σύναψη συμβάσεων με εμπειρογνώμονα, 

για τον καθορισμό του κόστους της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για το ΣΑΛ και ΣΑ/Λάρνακας, ενώ 

για το ΣΑΠΑ εκκρεμεί η έγκριση της εξ’ Υπουργών Επιτροπής. Όσον αφορά στις υπό αναφορά 

πληρωμές, μας πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ δεν προτίθεται να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από 

αυτό που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα 

επιβεβαιώσει το ακριβές πόσο που αναλογεί σε αυτό και θα προβεί στις απαιτούμενες 

διορθώσεις. 

β. Όσον αφορά στην εγγραφή, ημερ. 29.12.2020, για ποσό ύψους €2.909.161 και με 

ημερομηνία σύστασης και εξουσιοδότησης πληρωμής 5.11.2020 και 9.11.2020, αντίστοιχα, 

παρατηρήσαμε ότι η σχετική χρεωστική σημείωση εκδόθηκε και εγκρίθηκε από το ΣΑΛΑ στις 

31.12.2019 και στις 29.1.2020, αντίστοιχα. Το γεγονός ότι η πληρωμή διενεργήθηκε στις 

29.12.2020, παρόλο που η υπό αναφορά σημείωση είχε εγκριθεί στις 29.1.2020, δηλαδή με 11 

μήνες καθυστέρηση, αποδόθηκε στον φόρτο εργασίας και σε πρακτική που ακολουθείται, 

σύμφωνα με την οποία τα Συμβούλια Αποχετεύσεων πληρώνονται στο τέλος κάθε έτους. Η 

καθυστέρηση αφορά σε περίοδο που υπερβαίνει σημαντικά τη μέγιστη καθορισμένη περίοδο 

αποπληρωμής, όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο 1694, ημερ. 27.8.2012. 

γ. Επίσης, ο λογιστικός χειρισμός της υπό αναφορά εγγραφής, ημερ. 29.12.2020, δεν συνάδει 

με τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, στη βάση της οποίας 

ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, αφού από το συνολικό ποσό ύψους €2.909.161, το 

οποίο χρεώθηκε στο πιο πάνω άρθρο, μόνο το ποσό των €318.244 πληρώθηκε στο ΣΑΛΑ. Το 

υπόλοιπο ποσό, ύψους €2.590.917, πιστώθηκε αρχικά σε λογαριασμό καταθέσεων του ΤΑΥ και 
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αργότερα μεταφέρθηκε/πιστώθηκε σε άρθρο εσόδων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με σκοπό 

τον συμψηφισμό του με οφειλές του ΣΑΛΑ προς το υπό αναφορά Τμήμα. Διαπιστώσαμε επίσης 

ότι, το πιο πάνω ποσό που αφορά σε αποκοπή συμψηφισμού, δεν περιλαμβάνεται στη σημείωση 

5.4 «Έσοδα από συμψηφισμούς» των μη εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το έτος 2020, συνεπώς η εν λόγω σημείωση δεν είναι πλήρης. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΑΥ να μεριμνά, ώστε η εξόφληση των οφειλών να γίνεται από το 

Λογιστήριο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης και έγκρισης 

του σχετικού παραστατικού πληρωμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Εγκυκλίου 

της Γενικής Λογίστριας. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας. 

5.5.8 Παραχώρηση χορηγίας από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Αραδίππου, για 

διαγραφή των οφειλών του προς το ΤΑΥ 

α. Ο Δήμος Αραδίππου, με επιστολή του, ημερ. 10.9.2018, προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, σε σχέση με την ένταξη του Δήμου στο δίκτυο του ΣΥ/Λάρνακας ζήτησε, μεταξύ 

άλλων, την ανάληψη και σταδιακή αποπληρωμή, από το Κράτος, του οφειλόμενου ποσού του 

Δήμου προς το ΤΑΥ, το οποίο είχε συσσωρευτεί διαχρονικά και αδυνατούσε να αποπληρώσει. Με 

τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 2) του 2019 (Ν.50(ΙΙ)/2019) εγκρίθηκαν 

για τον υπό αναφορά σκοπό πρόσθετες πιστώσεις, για παραχώρηση χορηγίας προς τον Δήμο 

Αραδίππου για διαγραφή κόστους νερού, ύψους €10 εκ.  

Επί τούτου ζητήθηκαν οι απόψεις του ΤΑΥ και ο Διευθυντής του Τμήματος, με επιστολή του, 

ημερ. 15.7.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι το Τμήμα 

υποστηρίζει την απόφαση του Δήμου για ένταξη της υδατοπρομήθειάς του στο ΣΥ/Λάρνακας, 

αλλά σε ότι αφορά στο αίτημά του για σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών από το Κράτος δεν 

είναι αρμοδιότητα του ΤΑΥ να αποφασίσει σχετικά. Σημείωσε, ωστόσο, μεταξύ άλλων, ότι το ΤΑΥ 

δεν συμφωνεί με πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες με την ίση μεταχείριση και τη νομοθεσία 

περί υδάτων, αλλά και πολύ επιζήμιες για την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού. 

Επίσης, στην επιστολή αναφέρει ότι οποιαδήποτε τέτοια διευθέτηση θα δημιουργούσε κακό 

προηγούμενο ή/και αφορμή για απαιτήσεις από άλλες Τοπικές Αρχές που βρίσκονται σε 

παρόμοια διαδικασία ή που εντάχθηκαν σε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας χωρίς ανταλλάγματα.  

Σε επόμενη σχετική επιστολή, ημερ. 5.11.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, 

ο Διευθυντής του Τμήματος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, για την ενέργεια του Υπουργείου 

Εσωτερικών να συμπεριλάβει στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2019, ποσό της τάξης 

των €10 εκ., για πληρωμή των οφειλών του Δήμου Αραδίππου προς το ΤΑΥ, επισημαίνοντας, 

μεταξύ άλλων, ότι τέτοιες ενέργειες ανατρέπουν την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από το 

Τμήμα για την καλλιέργεια κουλτούρας πληρωμής των χρεώσεων παροχής νερού, καθώς και ότι 

είναι αντίθετες με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί υδάτων και πολύ επιζήμιες για την 

προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού. 

Υπενθυμίσαμε την έντονη διαφωνία της Υπηρεσίας μας, σε παρόμοιες ενέργειες, κατά τα 

προηγούμενα έτη, για διαγραφή οφειλών των Κοινοτικών Συμβουλίων προς το ΤΑΥ. Σε σειρά 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

55 
 

Εκθέσεών μας, εκφράσαμε εκτενώς την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των Κοινοτικών Συμβουλίων και στην ουσία επιβραβεύουν τα Κοινοτικά 

Συμβούλια που δεν είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους και ενδεχομένως να ανοίγουν τον δρόμο 

για παρόμοιες διεκδικήσεις από Δήμους που οφείλουν πολύ υψηλότερα ποσά, κάτι το οποίο 

συμβαίνει και επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρονται πιο πάνω. 

β. Το Λογιστήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 19.12.2019, χρέωσε το άρθρο «Χορηγία 

στους Δήμους Ελεύθερων Περιοχών» και πίστωσε τον σχετικό λογαριασμό του Δήμου 

Αραδίππου, με ποσό ύψους €10 εκ. Ακολούθως, με συμψηφιστική εγγραφή ίδιας ημερομηνίας, 

χρέωσε τον λογαριασμό του Δήμου και πίστωσε λογαριασμό καταθέσεων του Υπουργείου, με 

ποσό ύψους €9.999.999, με το ίδιο ποσό, το οποίο, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με διορθωτικό 

δελτίο σε λογαριασμό καταθέσεων του ΤΑΥ. Το ΤΑΥ, με διορθωτική εγγραφή, ημερ. 27.12.2019, 

μετέφερε το ποσό αυτό από τον λογαριασμό καταθέσεών του, στα κατάλληλα κονδύλια εσόδων, 

για εξόφληση των οφειλών του Δήμου Αραδίππου προς το ΤΑΥ. 

Επισημάναμε ότι, ο πιο πάνω λογιστικός χειρισμός δεν συνάδει με τη λογιστική αρχή των 

πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, στη βάση της οποίας ετοιμάστηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις, αφού δεν προέκυψε πραγματική ταμειακή ροή. 

5.5.9 Άρθρο 03.143 «Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας-

Αμμοχώστου» 

Από την επισκόπηση κονδυλίων δαπανών εξετάσαμε πληρωμή ύψους €5.522.616, που 

διενήργησε το Τμήμα εκ μέρους του Κράτους ως εγγυητής, στις 10.12.2019, προς Κοινοπραξία, 

για την εξόφληση δεδουλευμένων υπηρεσιών που όφειλε το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων 

Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, που είχαν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες για την περίοδο 1.6.2018 – 31.7.2019, μετά από Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.578 και ημερ. 15.11.2019. Από τον έλεγχο παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα: 

α. Η ορθότητα του ποσού που καταβλήθηκε προς την Κοινοπραξία δεν επιβεβαιώθηκε από το 

ΤΑΥ, αφού αυτό ελέγχεται από το υπό αναφορά Συμβούλιο. 

β. Ο Γενικός Εισαγγελέας, σε γνωμάτευσή του, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην καταβολή 

του ποσού των €17,5 εκ. κατά το προηγούμενο έτος, για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπό 

αναφορά Συμβουλίου προς τον Ανάδοχο μέχρι την 31.1.2018 και κατανομή πιστωτικών 

σημειώσεων αντίστοιχου ποσού προς τις Τοπικές Αρχές που εξυπηρετούνται από την υπό 

αναφορά Μονάδα. Επεσήμανε ότι φαίνεται το Κράτος να καλείται να καταβάλει οφειλές εις 

διπλούν και εισηγήθηκε όπως η ορθότητα της ενέργειας αυτής εξεταστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών και τον Γενικό Ελεγκτή. 

Σύσταση: Το Τμήμα σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καλείται να καταβάλει 

ληξιπρόθεσμα ποσά στην Κοινοπραξία, την αποπληρωμή των οποίων έχει εγγυηθεί το Κράτος, 

θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο της ορθότητας του ποσού που πρόκειται να καταβάλει. 
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Το ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας και θα διενεργεί έλεγχο της 

ορθότητας του ποσού που πρόκειται να καταβάλει.  

5.5.10 Διαδικασία τιμολόγησης νερού ύδρευσης και έλεγχος ασφαλιστικών δικλίδων 

Επίσης, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
το έτος 2020, διενεργήσαμε καταγραφή της διαδικασίας τιμολόγησης νερού για σκοπούς 
ύδρευσης και έλεγχο των ασφαλιστικών δικλίδων.  

Στο πλαίσιο του πιο πάνω ελέγχου, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Καταμέτρηση ποσοτήτων κατανάλωσης νερού και τιμολόγηση. 

(i) Τα έντυπα στα οποία οι αντλιοδηγοί καταγράφουν τις ενδείξεις των υδρομετρητών, οι 
οποίοι βρίσκονται στις εισαγωγές των δεξαμενών των καταναλωτών του ΤΑΥ, για 
σκοπούς τιμολόγησης, δεν προσυπογράφονται. 

(ii) Τα πιο πάνω έντυπα δεν επιστρέφονται και δεν φυλάσσονται, ώστε να μπορεί να 
τεκμηριώνεται η ορθότητα των καταχωρίσεων και να ασκείται η δέουσα εποπτεία, 
καθώς επίσης δεν εφαρμόζεται εκ περιτροπής σύστημα καταγραφής των ενδείξεων 
των υδρομετρητών από τους αντλιοδηγούς. 

(iii) Διαπιστώσαμε ανομοιομορφία μεταξύ των ΕΓ στη συμπλήρωση εντύπων, σε 
περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται χαλασμένος υδρομετρητής. 

(iv) Σημαντικές διακυμάνσεις, που εντοπίζονται είτε από τις συμφιλιώσεις των κεντρικών 
υδρομετρητών με τους υδρομετρητές των καταναλωτών, είτε από συγκρίσεις των 
ενδείξεων με μέσους όρους και προηγούμενους μήνες, δεν αιτιολογούνται γραπτώς. 

(v) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, στις οποίες ο έλεγχος των ενδείξεων των 
υδρομετρητών και άλλων σχετικών εντύπων από τους υπεύθυνους Τεχνικούς ή/και 
Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό δεν τεκμηριώνεται. 

(vi) Στο ΕΓ Πάφου δεν διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στους υδρομετρητές των 
καταναλωτών, με σκοπό να διαπιστωθεί ότι η καταγραφή των αντλιοδηγών είναι 
ορθή. Στα υπόλοιπα γραφεία του ΤΑΥ, ενώ διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, δεν 
γίνονται στη βάση προγράμματος ούτε τεκμηριώνονται. Για τις πιο πάνω αδυναμίες 
και παραλείψεις έγιναν συστάσεις και υποδείξεις στη Διευθύντρια του Τμήματος, η 
οποία μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες για συμμόρφωση. 

(vii) Διαφάνηκε επίσης ότι, το ΤΑΥ δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα τηλεμετρίας του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας (ΣΥ) Λάρνακας, τόσο για σκοπούς ελέγχου της 
ακρίβειας της μηνιαίας κατάστασης βάσει της οποίας γίνεται η τιμολόγηση του νερού 
από το ΤΑΥ, όσο και εντοπισμού περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, που οδηγούν σε 
απενεργοποίηση του μετρητή. Επιπλέον, ο έλεγχος που διενεργείται από τους 
υπεύθυνους τιμολόγησης, στη μηνιαία κατάσταση, την οποία λαμβάνει το ΤΑΥ από το 
ΣΥ Λάρνακας, με τις ενδείξεις των υδρομετρητών, δεν τεκμηριώνεται γραπτώς. 

(viii) Στην περίπτωση του ΣΥ Λευκωσίας, διαφάνηκε ότι το ΤΑΥ δεν ελέγχει την ακρίβεια 
των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε δύο κομβικά 
σημεία εισαγωγής, που αποτελούν το 58% της συνολική κατανάλωσης νερού της 
Επαρχίας Λευκωσίας, αλλά ούτε και υπάρχουν δεύτεροι υδρομετρητές στα υπό 
αναφορά σημεία. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η παρακολούθηση του συστήματος 
τηλεμετρίας για το ΣΥ Λευκωσίας δεν τεκμηριώνεται γραπτώς. Για τις πιο πάνω 
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αδυναμίες και παραλείψεις έγιναν συστάσεις και υποδείξεις στη Διευθύντρια του 
Τμήματος, η οποία μας πληροφόρησε ότι θα δοθούν οδηγίες για συμμόρφωση, ότι θα 
προγραμματιστεί η εγκατάσταση δεύτερων υδρομετρητών σε κομβικά σημεία και θα 
καταβληθεί προσπάθεια για πρόσβαση στο σύστημα τηλεμετρίας του ΣΥ Λάρνακας. 

β. Μηχανογραφημένο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού (ΣΤΝ). 

Παρατηρήσαμε αδυναμίες, όσον αφορά στο μηχανογραφημένο ΣΤΝ, ως ακολούθως: 

(i) Οι οδηγίες για καταχώριση/τροποποίηση των παραμέτρων, όπως τέλη, επιτόκια 
υπερημερίας, συντελεστή Φ.Π.Α. κ.ά. στο ΣΤΝ, δεν δίνονται γραπτώς, με αποτέλεσμα 
να μην τεκμηριώνεται η ορθότητα και ο έλεγχός τους από την υπεύθυνη διαχείρισης 
του Συστήματος. 

(ii) Το σύστημα δεν αποσυνδέει τους χρήστες που παραμένουν αδρανείς για 
προκαθορισμένη περίοδο, ούτε υποχρεώνει τους χρήστες να αλλάζουν τους αρχικούς 
κωδικούς πρόσβασής τους. 

(iii) Σε περιπτώσεις διαγραφής τιμολογίων, το σύστημα δεν τηρεί σχετικό αρχείο και 
εναπόκειται στον αρμόδιο Λειτουργό να εκτυπώσει το τιμολόγιο πριν το διαγράψει, 
για σκοπούς φύλαξης/αρχειοθέτησής του. 

(iv) Το ΣΤΝ δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων με τις εν ισχύι 
παραμέτρους, ούτε εξαγωγής συγκεντρωτικής κατάστασης όλων των χρηστών του 
συστήματος, στην οποία να φαίνονται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και οι 
ρόλοι τους, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο. 

(v) Ανομοιομορφία στις επιστολές, με τις οποίες οι Προϊστάμενοι των Κλάδων/Υπηρεσιών 
και ΕΓ του Τμήματος αιτούνται την παραχώρηση  δικαιωμάτων πρόσβασης στο ΣΤΝ 
για το προσωπικό τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εν λόγω επιστολές δεν 
γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα εκτελεί ο κατά 
περίπτωση χρήστης, στον οποίο παραχωρείται πρόσβαση. 

(vi) Σε μία περίπτωση διαπιστώσαμε μη επαρκή διαχωρισμό καθηκόντων, αφού 
συγκεκριμένο άτομο, το οποίο εκτελεί καθήκοντα τιμολόγησης, έχει και δικαίωμα 
διαγραφής τιμολογίου στο ΣΤΝ. 

(vii) Σε άλλη περίπτωση διαπιστώσαμε ότι το άτομο που διεκπεραίωνε τη διαδικασία 
τιμολόγησης νερού δεν είχε τα σχετικά δικαιώματα χρήστη, αφού χρησιμοποιούσε 
την ταυτότητα και κωδικό άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη.  

(viii) Το αρχείο ιχνηλάτησης, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ενέργειες των χρηστών του 

ΣΤΝ δεν ελέγχεται. 

Όσον αφορά στις πιο πάνω αδυναμίες και παραλείψεις έγιναν υποδείξεις και συστάσεις, κυρίως 

προς την υπεύθυνη διαχείρισης του ΣΤΝ και όπως μας πληροφόρησε η Διευθύντρια του 

Τμήματος, θα εφαρμοστούν/καταβληθούν προσπάθειες για εφαρμογή των υποδείξεών μας. 

5.6 Τμήμα Μετεωρολογίας 

5.6.1 Διασφάλιση ορθότητας του εσόδου 

Εξετάσαμε εγγραφή με ημερ. 10.3.2020, για ποσό ύψους €360.163, που αφορούσε σε πίστωση 

άρθρου εσόδων, με μέρος του ποσού που εμβάστηκε στον Κεντρικό Κυβερνητικό Λογαριασμό, 
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από τον Οργανισμό Eurocontrol, για παροχή υπηρεσιών μετεωρολογικών δεδομένων. Η 

κατανομή του συνόλου των εισπράξεων από τον υπό αναφορά Οργανισμό στα διάφορα 

εμπλεκόμενα Τμήματα, διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως 

διαπιστώσαμε και σε προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας, στα αρχεία του Λογιστηρίου 

του ΤΜ δεν τηρούνταν ικανοποιητικά υποστηρικτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τεκμηρίωση της 

ορθότητας της αξίας του εσόδου που κατανεμήθηκε στο Τμήμα.  

Σύσταση: Ο Διευθυντής του ΤΜ να διασφαλίζει την ορθότητα της αξίας των εσόδων που 

εισπράττονται και να είναι ενήμερος με το πλαίσιο των διατάξεων, διαδικασιών και τον τρόπο 

υπολογισμού του υπό αναφορά εσόδου. Επίσης, εισηγηθήκαμε τη σχετική εμπλοκή, λόγω 

εμπειρογνωμοσύνης, της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 

Υπουργείου ΓΑΑΠ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), η Γενική 

Λογίστρια έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη να επιβλέπει τη λογιστική εργασία και να προωθεί 

τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των οικονομικών φορέων. 

Ο Διευθυντής του ΤΜ μάς ανέφερε ότι αναγνωρίζει την αδυναμία τεκμηρίωσης της ορθότητας 

της αξίας του εσόδου και προς συμμόρφωση με τη σύστασή μας προγραμμάτισε συνάντηση με 

την Εθνική Εποπτική Αρχή και όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. 

5.7 Υπηρεσία Μεταλλείων 

5.7.1 Δικαιώματα εξόρυξης λατομικών υλικών και μεταλλευμάτων 

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάσαμε εγγραφή, ημερ. 14.1.2021, ποσού ύψους €145.081, που 

αφορούσε σε δικαιώματα που εισπράχθηκαν από την ΥΜ κατά τον Δεκέμβριο του 2020, για 

μεταλλεύματα και λατομικά υλικά που διατέθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Νοέμβριο του 

2020 και το οποίο πιστώθηκε στο σχετικό κονδύλι εσόδων. Το υπό αναφορά ποσό συναλλαγής 

αποτελείται από 70 αποδείξεις είσπραξης, εκ των οποίων επιλέγηκε, βάσει στατιστικής 

δειγματοληψίας, απόδειξη είσπραξης, ημερ. 31.12.2020, ύψους €9.400 και ελέγχθηκε το ποσό 

των €2.350 (25% του συνολικού ποσού). Από τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. H ΥΜ δεν εφαρμόζει σύστημα εσωτερικού ελέγχου για επαλήθευση της ορθότητας, της 

πληρότητας και της έγκαιρης είσπραξης των δικαιωμάτων από τη χρήση λατομικών υλικών, 

με αποτέλεσμα να προκύπτει αβεβαιότητα όσον αφορά στην ορθότητα και την έγκαιρη 

είσπραξη του υπό αναφορά ποσού. Επισημαίνουμε ότι, παρόμοια παρατήρηση 

καταγράφηκε και σε προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2018 και 2019. 

Ο Προϊστάμενος της ΥΜ, σε απαντητικές επιστολές του ανέφερε ότι, η ΥΜ θα ζητήσει 

σχετική καθοδήγηση από το Γενικό Λογιστήριο, για τον καθορισμό διαδικασίας εσωτερικού 

ελέγχου επί των δικαιωμάτων από τη χρήση λατομικών υλικών, καθώς και ότι, στο πλαίσιο 

του Προϋπολογισμού για το έτος 2021, η ΥΜ πρότεινε τη δημιουργία Περιφερειακού 

Κλιμακίου Επιθεωρήσεων για τον έλεγχο των λατομικών δικαιωμάτων και των παράνομων 

λατομήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. 

β. Η ΥΜ, από τον Ιούνιο του 2018 και μετά, δεν διενήργησε ελέγχους στους χώρους 

λατόμησης, μεταφοράς, διάθεσης, πώλησης ή χρησιμοποίησης λατομικών υλικών, για 
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σκοπούς διακρίβωσης κατά πόσο οι αδειούχοι ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, εκδίδουν 

δελτίο μεταφοράς σε όλες τις περιπτώσεις διάθεσης λατομικών υλικών. Επιπλέον, η ΥΜ μάς 

πληροφόρησε ότι δεν διενήργησε ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δελτία 

μεταφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα οφειλόμενα δικαιώματα λατομικών 

υλικών, υποβάλλονται έγκαιρα και παρουσιάζουν τις πραγματικές και ορθές ποσότητες και 

εισπράξεις από τα λατομικά υλικά που διατέθηκαν. Επίσης, η ΥΜ δεν διενήργησε ελέγχους 

στα λογιστικά βιβλία και καταστάσεις των κατόχων, μισθωτών ή αδειούχων που διαθέτουν 

λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, με σκοπό τη διακρίβωση της ορθότητας και πληρότητας 

των πωλήσεων που παρουσιάζονται στις μηχανογραφημένες καταστάσεις που υποβάλλουν 

κάθε μήνα στην Υπηρεσία. 

γ. Η ΥΜ, σε επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, επισημαίνει ότι 

από ελέγχους που έχει διενεργήσει εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις παρατυπίας. Η 

παραδοχή αυτή, από μέρους της ΥΜ, εξακολουθεί να δημιουργεί έντονες ανησυχίες στην 

Υπηρεσία μας, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας εσόδων του Κράτους, θέμα το οποίο 

κοινοποιήσαμε στον Υπουργό ΓΑΑΠ, ως την καθ΄ ύλην αρμόδια Αρχή. Ο Υπουργός, μεταξύ 

άλλων, μας ανέφερε ότι προωθείται τροποποίηση της νομοθεσίας, σε σχέση με τα 

δικαιώματα λατομικών υλικών που διατίθενται από εκσκαφές και τα οποία δεν 

καλύπτονται από προνόμια λατομείου. 

Σύσταση: Ο Προϊστάμενος της ΥΜ, να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, ενέργειες για 

σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες να διασφαλίζουν τη 

διενέργεια επαρκών και κατάλληλων ελέγχων για την επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας 

και έγκαιρης είσπραξης των λατομικών δικαιωμάτων που καθίστανται οφειλόμενα προς την 

Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει των προνοιών της οικείας νομοθεσίας. 

Ο Προϊστάμενος της ΥΜ μάς πληροφόρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα 

υποστελέχωσής της, χωρίς να έχει την κατάλληλη δομή και τις μεγάλες δυσκολίες που 

προκύπτουν στο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία, ετοίμασε 

σχετική Πρόταση για το Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό την αναδιάρθρωση και στελέχωσή της, η 

οποία προωθήθηκε μέσω του Υπουργείου ΓΑΑΠ στο Υπουργείο Οικονομικών για αξιολόγηση. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων των λατομικών εταιρειών 

τερματίστηκε, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση 

της πανδημίας και επανεκκίνησε τον Ιούλιο του 2020. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι έδωσε 

οδηγίες στους τεχνικούς και λειτουργούς της ΥΜ όπως, στο πλαίσιο των τακτικών επιθεωρήσεων 

στα μεταλλεία και λατομεία, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε φορτηγά που 

εξέρχονται από τα λατομεία και σε εκσκαφές σε αστικές περιοχές για επιβεβαίωση της 

καταβολής των λατομικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, μας ανέφερε ότι, επειδή είναι επιβεβλημένη 

η συνεχής αναθεώρηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, το Υπουργείο 

ΓΑΑΠ προώθησε σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες, βρίσκονται ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

60 
 

5.7.2 Διαδικασία εισπράξεων 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στη διαδικασία εισπράξεων που εφαρμόζει η ΥΜ, για σκοπούς 

εξακρίβωσης της συμμόρφωσής της με τις ΔΛΟ, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα, που αφορούν σε 

εμβάσματα που παραλαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου:   

α. Η εισερχόμενη αλληλογραφία της ΥΜ, η οποία αφορά και σε εμβάσματα, ανοίγεται από 

Γραφέα, ο οποίος παράλληλα εκτελεί χρέη Λειτουργού Είσπραξης Εσόδων, σε αντίθεση με 

τις διατάξεις της ΔΛΟ 35(α), που διαλαμβάνει ότι, στις περιπτώσεις εμβασμάτων που 

παραλαμβάνονται μέσω του ταχυδρομείου, θα πρέπει όλο το εισερχόμενο ταχυδρομείο να 

ανοίγεται από ή στην παρουσία ενός Ανώτερου Λειτουργού που δεν πρέπει να είναι 

Λειτουργός Είσπραξης Εσόδων. Αναφέρουμε ότι παρόμοια επισήμανση καταγράφεται και 

σε προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2018 και 2019.  

β. Από τον Ιανουάριο του 2021, τα εμβάσματα που παραλαμβάνονται μέσω εισερχόμενης 

αλληλογραφίας δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο Εμβασμάτων, σε αντίθεση με τις πρόνοιες 

της ΔΛΟ 35(γ) και (δ), που διαλαμβάνει ότι, όλα τα εμβάσματα πρέπει να καταχωρίζονται σε 

Μητρώο Εμβασμάτων, το οποίο πρέπει να επιθεωρείται περιοδικά από έναν Ανώτερο 

Λειτουργό, ο οποίος να το υπογράφει κατάλληλα. 

Σύσταση: Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της 

ΔΛΟ 35(α), (γ) και (δ). 

Ο Προϊστάμενος της ΥΜ μάς ανέφερε ότι, έδωσε οδηγίες και η σχετική διαδικασία έχει ήδη 

εφαρμοστεί. 
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6. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις 

6.1 Τμήμα Γεωργίας 

Η Υπηρεσία μας διενήργησε επαναληπτικό έλεγχο συμμόρφωσης, σε σχέση με θέματα που είχαν 

εντοπιστεί σε προηγούμενους ελέγχους: 

6.1.1 Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας 

α. Ετοιμασία του προγράμματος εργασίας και κοινοποίησή του στη Διεύθυνση. 

Παρατηρήσαμε ότι, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, που ετοιμάζεται για το προσωπικό του 

Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας (Κλάδος), δεν υποβάλλεται έγκαιρα στη Διευθύντρια του 

ΤΓ, αλλά μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

ασκηθεί επαρκής εποπτεία όσον αφορά, τόσο στην ανάθεση εργασιών, όσο και στην αξιοποίηση 

του προσωπικού του Κλάδου αυτού. Σε προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, συστήσαμε 

όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κλάδου ετοιμάζεται ανελλιπώς και κοινοποιείται στη 

Διεύθυνση του Τμήματος, ωστόσο, όπως προέκυψε, το θέμα δεν επιλύθηκε.  

Σύσταση: Ο Προϊστάμενος του Κλάδου να αποστέλλει έγκαιρα το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

εργασίας στη Διευθύντρια του Τμήματος, για ενημέρωση αναφορικά με τις εργασίες που 

πρόκειται να διεκπεραιωθούν, αλλά και για να ασκείται επαρκής εποπτεία κατά πόσο 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού του Κλάδου. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι ο Προϊστάμενος του Κλάδου έδωσε οδηγίες για την 

έγκαιρη αποστολή του εβδομαδιαίου προγράμματος στη Διευθύντρια. 

β. Τομέας Ελέγχου Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών (ΤΕΟΠΕ). Από επισκόπηση 

εγγράφων, σε σχέση με δύο ελέγχους που διενήργησε ο ΤΕΟΠΕ κατά το 2019, παρατηρήσαμε ότι 

στον φάκελο του ενός, που αφορούσε σε έλεγχο οίνου σε υπεραγορά, δεν ήταν αρχειοθετημένα 

όλα τα σχετικά έντυπα του Κλάδου, που θα έπρεπε να αποτελούν τα κύρια τεκμήρια του ελέγχου. 

Μετά από τις επισημάνσεις μας, μερικά από τα εν λόγω έντυπα παρουσιάστηκαν για 

επισκόπηση. 

Σύσταση: Οι αρμόδιοι Λειτουργοί του Κλάδου να διασφαλίζουν ότι όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία/έντυπα συμπληρώνονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου και φυλάσσονται στον 

σχετικό φάκελο του αρχείου του Κλάδου. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έδωσε σχετικές οδηγίες προς το αρμόδιο προσωπικό. 

γ. Έλεγχος αποθήκης. Διενεργήσαμε έκτακτη επιθεώρηση στις αποθήκες του Πρότυπου 

Οινοποιείου, όπου τηρούνται αποθέματα φιαλών οίνου, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε 

διαφορά (πλεόνασμα/έλλειμμα) σε απόθεμα φιαλών οίνου που ήταν τοποθετημένες σε ράφια 

στην Κάβα Ι και ΙΙ, σε σχέση με τον αριθμό φιαλών που ήταν καταχωρισμένος στο Καθολικό 

Αποθήκης του Πρότυπου Οινοποιείου, ενώ δεν ήταν εύκολο να διακρίνουμε ποιες φιάλες οίνου 

περιείχαν ερυθρό ή λευκό οίνο, αφού δεν έφεραν διευκρινιστικές ετικέτες. Επίσης, διαπιστώσαμε 

ότι μεγάλη ποσότητα φιαλών οίνου ήταν τοποθετημένη σε πλαστικά κιβώτια, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δύσκολη και χρονοβόρα η καταμέτρησή τους, σε κάθε ράφι υπήρχαν διάφορα είδη 
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φιαλών οίνου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα να καταμετρηθεί το σύνολο των φιαλών 

που ήταν διαθέσιμες, ανά είδος οίνου, καθώς και στις δύο Κάβες δεν υπήρχαν ικανοποιητικά 

μέτρα πυρασφάλειας, όπως πυροσβεστήρες κ.λπ. 

Σύσταση: Ο υπεύθυνος της αποθήκης του Πρότυπου Οινοποιείου να διασφαλίζει ότι το 

απόθεμα των φιαλών οίνου, βάσει του Καθολικού Αποθήκης συμφωνεί με το απόθεμα που 

υπάρχει στην αποθήκη. Επιπρόσθετα, να μεριμνήσει για την κατάλληλη τοποθέτηση σε ράφια 

των φιαλών, έτσι ώστε να καθίσταται εύκολη η καταμέτρησή τους και να είναι ευδιάκριτο το 

είδος του οίνου που περιέχουν. Επιπλέον, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας 

στις υπό αναφορά κάβες. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έδωσε σχετικές οδηγίες για επανατοποθέτηση των 

οίνων κατά τρόπο που να διευκολύνει την καταμέτρησή τους. 

6.1.2 Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας 

α. Νομοθεσία. 

(i) Προσχέδιο Νόμου που προνοεί για τον Βιολογικό Τρόπο Παραγωγής Γεωργικών 

Προϊόντων και των σχετικών Ενδείξεων στα Προϊόντα και στα Είδη Διατροφής. Το ΤΓ, με 

επιστολή του, ημερ. 13.4.2016, προώθησε στη Νομική Υπηρεσία το υπό αναφορά 

προσχέδιο Νόμου, για νομοτεχνική επεξεργασία, το οποίο είχε σκοπό την κατάργηση και 

αντικατάσταση του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου (Ν.227(Ι)/2004). Λαμβάνοντας 

υπόψη τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, το ΤΓ, 

με νέα επιστολή του, ημερ. 7.2.2019, ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία την απόσυρση του 

πιο πάνω, προκειμένου να προχωρήσει σε τροποποιήσεις και να το επαναϋποβάλει. 

Παρατηρήσαμε ότι, έκτοτε, το ΤΓ δεν απέστειλε νέο προσχέδιο Νόμου στη Νομική 

Υπηρεσία.  

Ως αποτέλεσμα, ο Νόμος αρ. 227(Ι)/2004 δεν τροποποιήθηκε, ώστε να συνάδει με τον νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ 834/2007) για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2009.  

(ii) Προσχέδιο Νόμου που προνοεί για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και 

Τροφίμων. Με σκοπό την αναθεώρηση του περί της Προστασίας των Ονομασιών 

Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου 

(Ν.139(I)/2006) και του περί της Αναγνώρισης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ως 

Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων Νόμου (Ν.43(I)/2011), ώστε να 

επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 

1151/2012 για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων και τους 

εφαρμοστικούς του Κανονισμούς (ΕΕ) 668/2014, 664/2014, και 665/2014, το ΤΓ, με 

επιστολή του, ημερ. 29.7.2016, προώθησε στη Νομική Υπηρεσία το πιο πάνω προσχέδιο 

Νόμου, για νομοτεχνική επεξεργασία. Όπως διαπιστώσαμε, παρόλο ότι η Νομική Υπηρεσία 

με επιστολή της, ημερ. 16.12.2019, προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ανέφερε ότι η επεξεργασία 

αναμενόταν να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2020, το θέμα βρίσκεται ακόμα 

σε εκκρεμότητα. 
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Συναφώς αναφέραμε ότι, σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΤΓ, το πιο πάνω προσχέδιο 

Νόμου περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν στην απλοποίηση των 

προνοιών της εθνικής νομοθεσίας και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών 

της Κοινοτικής νομοθεσίας, στοχεύοντας στην καταχώριση, όσο το δυνατόν, περισσότερων 

ονομασιών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο Ευρωπαϊκό μητρώο των ονομασιών 

προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να προωθήσει τα απαιτούμενα μέτρα για εναρμόνιση της 

εθνικής νομοθεσία με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, 

για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 

β. Βιολογική γεωργία. 

(i) Επιτόπιοι έλεγχοι. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για την εφαρμογή του Πολυετούς 

Εθνικού Σχεδίου Ελέγχου του ΤΓ για το 2019, για την επίτευξη των εθνικών στρατηγικών 

στόχων του Κλάδου Προϊόντων Ποιότητας, οι έλεγχοι στον πρωτογενή τομέα 

(βιοκαλλιεργητών ή βιοκτηνοτρόφων), στον δευτερογενή τομέα (μονάδων μεταποίησης) 

και στον τριτογενή τομέα (μονάδων εμπορίας και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής 

παραγωγής από τρίτες χώρες), διενεργούνται τουλάχιστον στο 5% των εκμεταλλεύσεων, 

ετήσια, για κάθε τομέα. Επίσης, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου στα καταστήματα 

λιανικής πώλησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής (εξειδικευμένα καταστήματα και 

μεγάλες υπεραγορές), τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα διενεργούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνταν στον Κλάδο Προϊόντων Ποιότητας, κατά τα έτη 2018 

και 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων/μονάδων/σημείων 

Αριθμός 
ελέγχων 

Ποσοστό 

 ελέγχων 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Επιχειρηματίες 
βιολογικής 
παραγωγής 

1.514 1.464 77 64 5,09% 4,37% 

Σημεία 
πώλησης 

 93  107 88 96 94,62% 89,72% 

Από τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι, κατά το 2018 και 2019, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος 

ελέγχου για τα σημεία πώλησης, ενώ για το 2019 δεν επιτεύχθηκε ούτε ο στόχος για τους 

επιχειρηματίες βιολογικής παραγωγής. 

Σύσταση: Ο αρμόδιος Κλάδος να διενεργεί ικανοποιητικό αριθμό ελέγχων, βάσει των 

στόχων που τίθενται, με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης των προνοιών της 

νομοθεσίας. 
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το ΤΓ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα 

διενεργεί ικανοποιητικό αριθμό ελέγχων, βάσει των στόχων και προτεραιοτήτων που θα 

θέσει και σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

(ii) Εποπτεία των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ). Στις 31.12.2019, ο Κλάδος 

είχε την ευθύνη για τον έλεγχο και εποπτεία τριών εγκεκριμένων ΟΕΠ, ενώ, κατά το 2020, 

το ΤΓ ενέκρινε και τέταρτο Οργανισμό. Σύμφωνα με στοιχεία του Κλάδου, κατά το 2019 

διεξήχθηκε ένας προγραμματισμένος έλεγχος στους δύο από τους τρεις ΟΕΠ, που ήταν 

εγκεκριμένοι κατά το υπό αναφορά έτος και στον τρίτο ΟΕΠ δύο έλεγχοι.  

Από τους ελέγχους που διενήργησε ο Κλάδος, κατά το 2020, στους ΟΕΠ, προέκυψαν 

παρατηρήσεις που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 H τιμολόγηση του ΟΕΠ σε επιχειρηματία βιολογικής παραγωγής δεν συμφωνούσε με 

τον ισχύοντα κατάλογό του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Κλάδο Ελέγχου 

Νομοθεσιών, να τίθεται θέμα μεροληψίας και άνισης μεταχείρισης του ΟΕΠ, έναντι 

των επιχειρηματιών βιολογικής παραγωγής. 

 Ο ΟΕΠ επέβαλε κυρώσεις που δεν συμφωνούσαν με τον εθνικό κατάλογο μέτρων και 

δεν ήταν ανάλογες με τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, δεν έγινε κατάλληλη 

παρακολούθηση για την υλοποίηση των κυρωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν και δεν 

ενημέρωσε την αρμόδια Αρχή (ΤΓ) με τα αποτελέσματα μη συμμόρφωσης.  

Επιστήσαμε την προσοχή του ΤΓ στο γεγονός ότι, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες 

ποινές είναι πιο επιεικείς από αυτές που προβλέπονται, το θέμα γίνεται ακόμα πιο 

ανησυχητικό.  

 Ορισμένα έντυπα δεν ήταν επαρκώς συμπληρωμένα, ενώ η τεκμηρίωση των 

επιτόπιων ελέγχων ήταν ελλιπής και οι απαντήσεις του αναλυτικού Ερωτηματολογίου 

Ελέγχου ασαφείς. 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των επιχειρήσεων, στις οποίες θα 

διενεργούνταν συμπληρωματικές, αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες, 

δεν συμφωνούσε με την ανάλυση κινδύνου του εγχειριδίου.  

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τη σοβαρότητα των υπό αναφορά 

παρατηρήσεων και αφετέρου το γεγονός ότι το ΤΓ υποχρεώθηκε να προβεί στην άρση της 

έγκρισης λειτουργίας άλλου ΟΕΠ στις 27.12.2018, λόγω μη συμμόρφωσής του, 

συστήσαμε την πραγματοποίηση περισσότερων ελέγχων στους ΟΕΠ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις παρατηρήσεις του Τμήματος και κατ΄ 

επέκταση με το θεσμικό πλαίσιο. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ προβαίνει σε ετήσιους ελέγχους στους 

ΟΕΠ, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο και σε 

περιπτώσεις όπου κριθεί αναγκαίο, η συχνότητα των ελέγχων αυξάνεται. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι, τα ευρήματα των ελέγχων της αρμόδιας Αρχής τυγχάνουν 
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κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών από τους ΟΕΠ, ενώ το ΤΓ θα πραγματοποιήσει εκ νέου 

ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του 

και κατ΄ επέκταση με το θεσμικό πλαίσιο. 

(iii) Οικονομικός έλεγχος ΟΕΠ. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΚ 834/2007 και 

ΕΚ 882/2004, οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αναθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα σε φορείς 

ελέγχου, οργανώνουν ελέγχους ή επιθεωρήσεις των φορέων ελέγχου, όπως απαιτείται και 

εφόσον προκύψει ότι οι φορείς δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά η αρμόδια Αρχή μπορεί 

να ανακαλέσει την ανάθεση. 

Παρατηρήσαμε ότι το ΤΓ, στο πλαίσιο του ελέγχου και εποπτείας των ΟΕΠ, περιορίζεται 

στον έλεγχο της πολιτικής τιμολόγησης και δεν διενεργεί περαιτέρω οικονομικό έλεγχο. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, ζητήσαμε την υποβολή των τελευταίων οικονομικών 

καταστάσεων των εν λόγω Οργανισμών, ωστόσο μόνο ένας ΟΕΠ προσκόμισε στον Κλάδο 

εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ οι άλλοι δύο προσκόμισαν μόνο ορισμένα 

οικονομικά στοιχεία. Σε προηγούμενο έλεγχό μας, για το 2014, είχαμε υποδείξει την 

αμφίβολη βιωσιμότητα του ενός από τους δύο ΟΕΠ που λειτουργούσαν τότε και τους 

συνυφασμένους με το γεγονός αυτό κινδύνους, που οδήγησαν το ΤΓ, λόγω μη 

συμμόρφωσης του εν λόγω ΟΕΠ, να άρει την άδεια λειτουργίας του στις 27.12.2018. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να μεριμνήσει έτσι, ώστε οι ΟΕΠ να υποβάλλουν, ετησίως, 

εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να διενεργείται ανάλογη οικονομική 

ανάλυση, με την εμπλοκή, εάν το κρίνει απαραίτητο λόγω εμπειρογνωμοσύνης, της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΓΑΑΠ, με 

σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία τους. Η αξιολόγηση αυτή 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό τέτοιων Οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και των προβλημάτων που ενδεχομένως να 

προκύψουν σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας τους. Επίσης, η παράλειψη των 

ΟΕΠ να υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις στο Τμήμα, εγείρει, κατά την 

άποψή μας, θέμα αξιοπιστίας, το οποίο υποδηλοί την ανάγκη διενέργειας περαιτέρω 

ελέγχου από το ΤΓ.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ θα προβαίνει στους απαραίτητους 

ελέγχους για ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων που θα υποβάλλουν οι ΟΕΠ και, 

όπου το κρίνει αναγκαίο, θα ζητά την εμπλοκή της Διεύθυνσης Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΓΑΑΠ. 

γ. Ονομασίες προϊόντων ως Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και 

Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) – Κατοχύρωση προϊόντων. Η προστιθέμενη αξία 

της καταχώρισης μιας ονομασίας προϊόντος ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, αποτελεί αφενός ένα σημαντικό 

εργαλείο προώθησης ενός προϊόντος και αφετέρου μπορεί να συμβάλει στην τυποποίηση των 

προϊόντων, καθώς η παραγωγή και διάθεσή τους θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών, για τις οποίες κάθε παραγωγός θα ελέγχεται και θα πρέπει να τηρεί κατάλληλα 

αρχεία/τεκμήρια. Επίσης, παρέχει προστασία από απομιμήσεις και προσπάθειες νοθείας των 
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προϊόντων. Μέχρι την αποπεράτωση του ελέγχου μας είχαν κατοχυρωθεί τέσσερα προϊόντα ως 

ΠΓΕ και δύο ως ΠΟΠ. Επίσης, τρία προϊόντα, εκκρεμούσαν για λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και πέντε ήταν υπό εξέταση σε εθνικό επίπεδο. Ένα εκ των δύο προϊόντων που 

κατοχυρώθηκαν ως ΠΟΠ, αφορά στο «χαλλούμι», για το οποίο, μετά από 17 χρόνια από την 

έναρξη των προσπαθειών για κατοχύρωσή του, εκδόθηκε στις 12.4.2021 ο Εκτελεστικός 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/591, με ισχύ από 1.10.2021, σύμφωνα με τον οποίο η ονομασία ΧΑΛΛΟΥΜΙ 

(HALLOYMI)/HELLIM καταχωρίστηκε στο σχετικό μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ΠΟΠ. 

Στις 14.6.2021, το Διοικητικό Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση απόφασης για επτά 

συνεκδικαζόμενες υποθέσεις κατά της απόφασης του Υπουργού ΓΑΑΠ. Όπως μας πληροφόρησε 

το ΤΓ, οι προσφυγές πέτυχαν για καθαρά διαδικαστικό λόγο και το Υπουργείο ΓΑΑΠ, σε 

συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, προχώρησε στην άμεση λήψη των ενδεδειγμένων 

διορθωτικών μέτρων και αποφάσεων, για συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου.  

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/591 τέθηκε σε 

εφαρμογή από την 1.10.2021, το Τμήμα θα πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων, ώστε κατά την ημερομηνία αυτή να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, όπως πηγάζουν από αυτόν. Συστήσαμε, επίσης, όπως η προώθηση κατοχύρωσης 

ονομασιών προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ επισπευσθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα 

οφέλη από την εξαγωγή κυπριακών προϊόντων.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, κατόπιν 

συντονισμού οδηγιών του Υπουργείου ΓΑΑΠ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

που προνοεί ο σχετικός Κανονισμός, καθώς και σε συγκεκριμένες ενέργειες για ενθάρρυνση των 

παραγωγών, για ετοιμασία και υποβολή σχετικών αιτήσεων για καταχώριση εν δυνάμει 

ονομασιών προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

6.1.3 Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας 

α. Περί Μελισσοκομίας νομοθεσία. Ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας 

αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανασυγκρότηση της κυπριακής μελισσοκομίας και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των μελισσοκομικών προϊόντων, με τη βελτίωση της ποιότητας και των 

συνθηκών παραγωγής, επεξεργασίας και διαχείρισής τους. Η μελισσοκομία διέπεται από τον περί 

Μελισσοκομίας Νόμο (Ν.51(Ι)/1990). Παρατηρήσαμε ότι, παρόλο ότι ο Κλάδος βρίσκεται στη 

διαδικασία ετοιμασίας σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, για εκσυγχρονισμό της εν λόγω 

νομοθεσίας, για περίοδο πέραν των πέντε ετών, αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να διασφαλίσει την επίσπευση του εκσυγχρονισμού της 

περί Μελισσοκομίας νομοθεσίας. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, μέχρι το τέλος του 2021, αναμενόταν η ολοκλήρωση 

του προσχεδίου της νέας νομοθεσίας και η προώθησή του για διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  
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β. Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών. Οι Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών αποτελούν νομικά 

πρόσωπα που ιδρύονται και λειτουργούν βάσει του περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων 

Προστασίας Φυτών Νόμου (Ν.72(Ι)/2014), καταργώντας τους περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για 

Προστασία Φυτών Νόμους του 1972 έως 2007. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΓ, μέχρι τις 31.12.2019, 

λειτουργούσαν 23 Σύνδεσμοι, οι οποίοι σχετίζονται με τις καλλιέργειες της αμπέλου και ελιάς και 

ο κάθε Σύνδεσμος δραστηριοποιείται εντός μιας καθορισμένης γεωργικής περιφέρειας. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του, ημερ. 13.11.2018, ενέκρινε την επέκταση της 

εφαρμογής του Σχεδίου παροχής οικονομικής ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών 

μέχρι τις 31.12.2020, δηλαδή για τα έτη 2019 και 2020, με συνολικό ποσό ύψους €100.000 

ετησίως. 

Σχετικά αναφέραμε τα ακόλουθα: 

(i) Οικονομικός έλεγχος Συνδέσμων. Σύμφωνα με την υπό αναφορά νομοθεσία, ο κάθε 

Σύνδεσμος διοικείται από Επιτροπή, Πρόεδρος της οποίας είναι, εκ της θέσεώς της, η 

Διευθύντρια του ΤΓ ή εκπρόσωπός της και είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 

του Ταμείου του. Σύμφωνα με το άρθρο 18(1) του υπό αναφορά Νόμου, οι λογαριασμοί 

εκάστου Συνδέσμου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή ετησίως. Σημειώνουμε ότι, πριν 

από σχετική τροποποίηση του Νόμου κατά το 2018, την ευθύνη του οικονομικού ελέγχου 

των Συνδέσμων είχε το ΤΓ, ενώ σύμφωνα με παλαιότερη νομοθεσία, την ευθύνη είχε ο 

οικείος Έπαρχος.  

Το ΤΓ, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού κατά το 2016, προέβη στην ανάθεση της 

ετοιμασίας και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών, 

σε τέσσερεις ανάδοχους, για συνολικά 20 Συνδέσμους. Διαπιστώσαμε ότι, σε δέκα 

περιπτώσεις, η ανάθεση αφορούσε σε ετοιμασία και έλεγχο για ένα έτος (2015), ενώ για τις 

άλλες δέκα περιπτώσεις αφορούσε σε δύο έτη (2014 και 2015). Δεν κατέστη δυνατό να 

ενημερωθούμε για τους λόγους που ο διαγωνισμός δεν αφορούσε σε όλους τους 

Συνδέσμους, κατά τον πρώτο διαγωνισμό, ούτε και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, 

αφορούσε μόνο στο 2015.  

Ζητήσαμε από το ΤΓ ενημέρωση για κάθε Σύνδεσμο ξεχωριστά, σε σχέση με τα έτη για τα 

οποία έχει, μέχρι σήμερα, διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος και στο πλαίσιο ποιων 

διαγωνισμών. Μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης αυτής, η Διευθύντρια του ΤΓ 

δεν μας ενημέρωσε σχετικά. 

Επίσης, επιστήσαμε την προσοχή του ΤΓ στον κίνδυνο αυτοανασκόπησης (self review), στις 

περιπτώσεις που η ετοιμασία και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των Συνδέσμων 

ανατίθεται στον ίδιο ανάδοχο. 

(ii) Ομαδικοί ψεκασμοί. Σύμφωνα με τη Δράση ΙΙ του Σχεδίου, μεταξύ άλλων, παραχωρείται σε 

κάθε Σύνδεσμο οικονομική ενίσχυση που να καλύπτει μέχρι και το 50% των δαπανών του 

για την εκμίσθωση υπηρεσιών για τη διενέργεια ομαδικών ψεκασμών στις φυτείες των 

μελών, για αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο 

οικονομικής ενίσχυσης των Συνδέσμων αποσκοπεί στην ομαδοποίηση και οργάνωση των 
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παραγωγών, κατά τρόπο που να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις για εφαρμογή ομαδικών, 

συγχρονισμένων και κατάλληλων μεθόδων φυτοπροστασίας, για να αντιμετωπίζουν 

κοινούς εχθρούς και ασθένειες φυτών, προκύπτει ότι η διενέργεια ομαδικών ψεκασμών 

στις φυτείες των μελών των Συνδέσμων είναι σημαντική για την επίτευξη του σκοπού του 

Σχεδίου. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΓ, τόσο κατά το 2019, όσο και το 2018, 

πραγματοποιήθηκε μόνο ένας ομαδικός ψεκασμός.  

Σύσταση: Οι αρμόδιοι Λειτουργοί του ΤΓ να μελετούν τρόπους προώθησης της Δράσης 

του Σχεδίου για τους ομαδικούς ψεκασμούς, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του 

στο μέγιστο.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ, με την αναθεώρηση του Σχεδίου, θα 

εισηγηθεί καινούριες επικαιροποιημένες δράσεις για την προώθηση των ομαδικών 

ψεκασμών. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το ΤΓ, κάθε χρόνο, εκδίδει φυτοπροστατευτικές 

ανακοινώσεις, ενημερώνοντας τους ελαιοπαραγωγούς για την εφαρμογή των ομαδικών 

ψεκασμών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Αρχών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και 

Ασθενειών. 

(iii) Μητρώο μελών Συνδέσμων. Σύμφωνα με πρόνοιες του οικείου Νόμου, οι Σύνδεσμοι 

πρέπει να τηρούν Μητρώο με στοιχεία των μελών τους και οι οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις 

του επικυρώνονται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία τηρεί το πρωτότυπο Μητρώο. 

Αντίγραφο τηρείται από τη Διευθύντρια του ΤΓ ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο 

δυνάμει διατάξεων του υπό αναφορά Νόμου. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι οι αρμόδιοι Λειτουργοί του ΤΓ δεν ήταν ενήμεροι, ως 

προς την τήρηση των σχετικών προνοιών του Νόμου και, εξ’ αφορμής του ελέγχου μας, ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου ζήτησε από τους Προέδρους και Μέλη των Συνδέσμων 

ενημέρωση ως προς την τήρηση των Μητρώων των Μελών τους. 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με πρόνοιες του ίδιου Νόμου, οι Σύνδεσμοι που ιδρύθηκαν και 

λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για 

Προστασία Φυτών Νόμων του 1972 έως 2007, συνεχίζουν να λειτουργούν, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ν.72(Ι)/2014, εντός 24 μηνών 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, δηλαδή μέχρι τις 12.6.2016. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να διασφαλίσει την τήρηση των υπό αναφορά προνοιών 

του Ν.72(Ι)/2014. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ θα παρακολουθεί την τήρηση των 

προνοιών της νομοθεσίας.  

6.1.4 Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων (ΚΖΠΔΖ) 

α. Προγραμματισμός Εργασίας. Η διεκπεραίωση των εργασιών από τον ΚΖΠΔΖ δεν γίνεται 

βάσει ετήσιου προγραμματισμού, με αποτέλεσμα η επίτευξη των στόχων του και η υλοποίηση 

των εργασιών του από το προσωπικό του να μην μπορεί να παρακολουθείται συστηματικά και 

τεκμηριωμένα. Αναφέραμε ότι η απουσία ετήσιου προγραμματισμού εργασιών αυξάνει τον 
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κίνδυνο να μην εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις προσωπικού, που ενδεχομένως να μην 

αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού και εποπτείας της εργασίας που 

διεκπεραιώνει ο Κλάδος, ο Προϊστάμενος του ΚΖΠΔΖ να ετοιμάζει ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών, το οποίο να τυγχάνει της έγκρισης της Διευθύντριας του Τμήματος και στο οποίο να 

κατανέμεται η ανάθεση της εργασίας στο προσωπικό του Κλάδου. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν προκύπτει 

ανάγκη, να τροποποιείται κατάλληλα και στη συνέχεια να τυγχάνει νέας έγκρισης από 

εξουσιοδοτημένο Λειτουργό. Η υλοποίηση του προγράμματος εργασίας των Κλάδων να 

συζητείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και, όταν χρειάζεται, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα υπενθυμίσει όλους τους Προϊστάμενους/ 

Επαρχιακούς για την υποχρέωση αποστολής ετήσιου προγράμματος εργασιών, επιπρόσθετα με 

την υποχρέωσή τους για αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος εργασιών. 

β. Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών. Η εφαρμογή της πολιτικής του ΤΓ για τους Τομείς 

Ζωικής Παραγωγής, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση και παροχή τεχνικών συμβουλών που 

αφορούν στη στέγαση και το μηχανολογικό/ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τη διατροφή και τη 

γενετική βελτίωση των ζώων και γενικά τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, αποτελεί την κύρια 

αρμοδιότητα του υπό αναφορά Κλάδου και υλοποιείται, κυρίως, με την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων που διεκπεραιώνουν οι Κτηνοτροφικοί 

Λειτουργοί στα ΕΓΓ, μέσω του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών (εφεξής το Πρόγραμμα). 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η εφαρμογή του εν λόγω Προγράμματος αποτελεί ευθύνη των ΕΓΓ, ενώ 

η κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησής του αποτελεί ευθύνη του Κλάδου Γεωργικών 

Εφαρμογών (ΚΓΕ). Σχετικά με το θέμα αυτό διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Κατάρτιση του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα καταρτίζεται μετά από διαβουλεύσεις, σε 

ομάδες εργασίας, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, με συντονιστή τον 

Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τομέα παραγωγής και συμμετοχή των αρμοδίων λειτουργών  

εκπροσώπων των ΕΓΓ και του ΚΓΕ. Στις ομάδες εργασίας καταγράφονται τα προβλήματα 

που εντοπίζονται, οι τρόποι βελτίωσης και η μεθοδολογία αντιμετώπισής τους, χωρίς όμως 

να καθορίζονται αριθμητικοί στόχοι σε σχέση με τις παρεχόμενες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, οι οποίοι, όπως πληροφορηθήκαμε, ετοιμάζονται σε μεταγενέστερο στάδιο από 

τα ΕΓΓ, χωρίς τη συμμετοχή των Κλάδων παραγωγής.  

Σύσταση: Στο πλαίσιο των συσκέψεων των ομάδων εργασίας, να καθορίζονται οι 

αριθμητικοί στόχοι του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση 

και τα συμπεράσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος του προηγούμενου έτους, 

ώστε οι τομείς παραγωγής, αλλά και οι εκπρόσωποι του ΚΓΕ, να συμβάλουν ουσιαστικά και 

στοχευμένα στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι οι αριθμητικοί στόχοι δεν καθορίζονται από τις 

ομάδες εργασίας, καθότι δεν έχουν γνώση για τις δυνατότητες του κάθε ΕΓΓ, αλλά 

καθορίζονται από τα ΕΓΓ, που έχουν γνώση για όλα τα προγράμματα που ετοιμάζονται από 
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τις ομάδες εργασίας και που μπορούν να καθορίζουν ρεαλιστικούς αριθμητικούς στόχους, 

με βάση και τα προηγούμενα έτη. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το ΤΓ εκπονεί μελέτη σε 

σχέση με την αναδιαμόρφωση της Παροχής Γεωργικών Εφαρμογών στην Κύπρο, ενόψει και 

της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα εξετάσει όλες τις πτυχές που άπτονται του 

συστήματος των γεωργικών εφαρμογών.  

(ii) Συμμετοχή του ΚΖΠΔΖ στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο ρόλος του ΚΖΠΔΖ, σε 

σχέση με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, είναι υποστηρικτικός και λαμβάνει μέρος, εάν 

καλεστεί, είτε από τον ΚΓΕ, για την παροχή ομαδικών εκπαιδεύσεων, είτε από τα ΕΓΓ, για 

την παροχή ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε 

διαπιστώσαμε ότι, κατά το έτος 2019, ο ΚΖΠΔΖ συμμετείχε σε σύνολο 15 εκπαιδεύσεων, 

που αφορούσαν στα Προγράμματα κατάρτισης «Καλή διαβίωση των ζώων/αιγοπροβάτων», 

«Αιγοπροβατοτροφίας» και «Αγελαδοτροφίας», ενώ δεν παρασχέθηκε καμία εκπαίδευση 

για τη χοιροτροφία και πτηνοτροφία. Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν τηρείται 

μητρώο, σε σχέση με τις ομαδικές και ατομικές επαφές που πραγματοποιούνται, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να εξαχθούν συμπεράσματα, σε σχέση με τη συμβολή 

του ΚΖΠΔΖ για σκοπούς υποστήριξης των ΕΓΓ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος. 

Σύσταση: Ο ΚΖΠΔΖ, σε συνεννόηση με τα ΕΓΓ, να ασκεί πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη 

της εφαρμογής του Προγράμματος από τους Κτηνοτροφικούς Λειτουργούς. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η συνεισφορά του ΚΖΠΔΖ στη διοχέτευση γνώσης προς τους 

Κτηνιατρικούς Λειτουργούς και στη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής τους σε 

θέματα ζωικής παραγωγής. Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της συμβολής του 

ΚΖΠΔΖ στο Πρόγραμμα, εισηγηθήκαμε όπως τηρεί Μητρώο με όλες τις ομαδικές και 

ατομικές εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετέχει το οποίο να αποστέλλεται στον ΚΓΕ. 

Επιπλέον, ο ΚΓΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος, να αξιολογεί και τη 

συνεισφορά των επιμέρους τομέων παραγωγής στο Πρόγραμμα. Εισηγηθήκαμε όπως τα 

πιο πάνω υιοθετηθούν σε όλους τους κλάδους παραγωγής. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Πρόγραμμα αξιολογείται από τα στοιχεία 

που καταχωρίζονται στο λογισμικό των Γεωργικών Εφαρμογών και από τη συζήτηση που 

γίνεται στις εξαμηνιαίες συσκέψεις των ΕΓΓ. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, η 

δραστηριότητα των Λειτουργών του ΚΖΠΔΖ δεν μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά, αφού οι 

Λειτουργοί του Κλάδου και γενικά όλων των Κλάδων των ΚΓ του ΤΓ, συμμετέχουν 

υποστηρικτικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών από τα ΕΓΓ, ενώ 

τέτοια αξιολόγηση μπορεί να γίνεται από κάθε Κλάδο ξεχωριστά. Επισήμανε επίσης ότι, η 

υποστελέχωση των κεντρικών Κλάδων και η ενασχόλησή τους, κυρίως με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο, έχει μειώσει σημαντικά τη συμβολή τους στην εφαρμογή του Προγράμματος.  

(iii) Συμμετοχή των κλάδων παραγωγής στην παρακολούθηση του Προγράμματος. Η 

παρακολούθηση της έκβασης της υλοποίησης του Προγράμματος από τους κλάδους 

παραγωγής γίνεται μέσω των δύο εξαμηνιαίων συσκέψεων που πραγματοποιούνται σε 

κάθε ΕΓΓ και στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλάδων παραγωγής. Παρατηρήσαμε 

ότι η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, κατά τις επαρχιακές συσκέψεις, 
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δεν γίνεται βάσει των αριθμητικών στόχων που τέθηκαν στο Πρόγραμμα, αλλά μόνο βάσει 

των γενικών ποιοτικών στόχων, οι οποίοι τέθηκαν στις ομάδες εργασίας. 

Σύσταση: Ο ΚΓΕ, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας παρακολούθησης του Προγράμματος, να 

αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τους αριθμητικούς στόχους, οι οποίοι τέθηκαν στο ετήσιο 

Πρόγραμμα, ώστε περιπτώσεις χαμηλής υλοποίησης να εντοπίζονται έγκαιρα και να 

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι στις εξαμηνιαίες συσκέψεις θα συζητείται η 

αξιολόγηση των αριθμητικών στόχων και θα καταγράφονται, στα σχετικά πρακτικά, τα 

ευρήματα. 

(iv) Καταγραφή των προβλημάτων και σχολίων σε σχέση με την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Το μηχανογραφικό σύστημα γεωργικών εφαρμογών παρέχει τη δυνατότητα 

στους Λειτουργούς των ΕΓΓ να καταγράφουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 

εντοπίζουν σε μία εγκατάσταση και λεπτομέρειες για τις παρασχεθείσες συμβουλές. 

Ωστόσο, εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου αυτά δεν καταγράφονται στα προβλεπόμενα πεδία 

του μηχανογραφικού συστήματος γεωργικών εφαρμογών ή/και σε άλλου είδους επίσημα 

έντυπα. 

Σύσταση: Οι αρμόδιοι Λειτουργοί στα ΕΓΓ να καταγράφουν τα προβλήματα και αδυναμίες 

που εντοπίζουν σε εγκαταστάσεις, καθώς και τις παρασχεθείσες συμβουλές, στο 

μηχανογραφικό σύστημα γεωργικών εφαρμογών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 

ανάλυση των στοιχείων, η εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων και η παρακολούθηση της 

βελτίωσής της, κατά περίπτωση, εγκατάστασης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα συστήσει στους Λειτουργούς των ΕΓΓ να 

καταγράφουν, στο λογισμικό σύστημα, τα προβλήματα που εντοπίζουν στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, καθώς και τις συμβουλές που παρέχουν. 

γ. Ετήσια επισκόπηση αιγοπροβατοτροφίας. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τις 

επισκοπήσεις ζωικής παραγωγής που διενεργεί το ΤΓ κοινοποιούνται στη Στατιστική Υπηρεσία για 

την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και παράλληλα αξιοποιούνται από το Τμήμα και 

άλλους ενδιαφερόμενους για την ετοιμασία μελετών και για τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη 

πολιτικής για τους τομείς ζωικής παραγωγής. Η επισκόπηση της αγελαδοτροφίας και της 

χοιροτροφίας διενεργείται επιτόπια από λειτουργούς των ΕΓΓ, λόγω του μικρού αριθμού των 

μονάδων (2019: 64, 2020: 272), ενώ της αιγοπροβατοτροφίας (2019: 2.022) με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από τους κτηνοτρόφους και επαληθεύονται δειγματοληπτικά με επιτόπιους 

ελέγχους. Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου, παρά τον εντοπισμό διαφορών σε επιτόπιους ελέγχους, 

σε σχέση με τα στοιχεία των ερωτηματολογίων, ο ΚΖΠΔΖ δεν τις διερεύνησε περαιτέρω, με 

αποτέλεσμα τα στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν στη Στατιστική Υπηρεσία να ενδέχεται να είναι 

ανακριβή. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία 

υποβάλλονται από τους κτηνοτρόφους, δεν αρχειοθετούνται σε επίσημους φακέλους. 

Σύσταση: Οι διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που 

διενεργούνται για σκοπούς επαλήθευσης της ετήσιας επισκόπησης αιγοπροβατοτροφίας, να 
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διερευνώνται και να τεκμηριώνονται επαρκώς, ενώ, στις περιπτώσεις σημαντικών διαφορών, ο 

ΚΖΠΔΖ να αυξάνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης, να διενεργείται σύγκριση των 

απαντήσεων των κτηνοτροφικών μονάδων, ανά έτος, σε δειγματοληπτική βάση, για σκοπούς 

εντοπισμού σημαντικών διαφορών που χρήζουν διερεύνησης. Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια 

πρέπει να αρχειοθετούνται σε επίσημους φακέλους, ώστε η επισκόπηση να τεκμηριώνεται 

επαρκώς. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει την εισήγησή μας σχετικά με την 

τεκμηρίωση και διερεύνηση των διαφορών που εντοπίζονται στους δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι θα προωθήσει την αρχειοθέτηση των ερωτηματολογίων σε 

επίσημους φακέλους. 

δ. Σχέδιο Καταγραφής Απόδοσης Αιγοπροβάτων. Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο εφαρμόζεται 

από το ΤΓ επί σειρά ετών, είναι η ανάπτυξη των αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, μέσω της 

παραγωγής γενετικά βελτιωμένων ζώων. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, οι 

αιγοπροβατοτροφικές μονάδες συνάπτουν συμβόλαιο με το ΤΓ, για περίοδο η οποία δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη, κατά την οποία το ΤΓ παρέχει σε αυτούς δωρεάν κτηνοτροφικές 

υπηρεσίες και εξάγει συμπεράσματα για την περαιτέρω αξιοποίηση των ζώων. Επιδίωξη του ΤΓ 

είναι η μεταφορά της γνώσης και της πρακτικής εξειδίκευσης, έτσι ώστε, μετά τη λήξη του 

συμβολαίου, οι μονάδες αυτές να διενεργούν από μόνες τους τις απαιτούμενες 

αξιολογήσεις/μετρήσεις στα ζώα. 

Από εξέταση του Σχεδίου κατά το έτος 2019, διαπιστώσαμε ότι αυτό είχε αδρανήσει και δεν ήταν 

σε εφαρμογή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική επίσημη απόφαση, λόγω κυρίως 

του ότι οι κτηνοτρόφοι, παγκύπρια, αντικατέστησαν, σε γενικές γραμμές, τα μη ανθεκτικά τους 

ζώα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά ζώων μέσω του Σχεδίου. 

Κατά τον έλεγχό μας, διαπιστώσαμε ότι τον Απρίλιο του 2019, μετά από σχετικό αίτημα 

κτηνοτρόφου/πυρήνα, παραχωρήθηκε σε αυτόν το λογισμικό αξιολόγησης της απόδοσης 

αιγοπροβάτων των Μονάδων/Πυρήνων, για προσωπική χρήση και υπό αποκλειστική δική του 

ευθύνη. 

Ο εν λόγω κτηνοτρόφος επωφελείτο από το Σχέδιο από το 1996, ενώ υπογράφτηκε εκ νέου 

συμφωνητικό έγγραφο τον Οκτώβριο του 2015, για περίοδο δύο ετών. Κατά την περίοδο 

1.10.2010 - 30.9.2017, ο κτηνοτρόφος διέθεσε για πώληση συνολικά 55 ζώα, αριθμός που 

καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι δεν διέθετε όλα τα διαθέσιμα ζώα του μέσω του Σχεδίου, αφού, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί για συμμετοχή στο Σχέδιο, ο κτηνοτρόφος θα 

έπρεπε να έχει κατά ελάχιστο 100 αναπαραγωγικά ζώα. Στο υπό αναφορά σημείωμα, 

επισημαίνεται επίσης ότι, μετά από συνάντηση που είχε το ΤΓ με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων, διευκρινίστηκε ότι η εμπλοκή σε τέτοιου είδους Σχέδια θεωρείται έμμεση κρατική 

ενίσχυση, η οποία είναι δίκαιο να παραχωρείται γενικά και όχι μεμονωμένα. 

Ζητήσαμε, από το ΤΓ, όπως μας ενημερώσει τους λόγους για τους οποίους: 

 Ενώ γνώριζε ότι ο εν λόγω κτηνοτρόφος δεν διέθετε όλα του τα ζώα μέσω του Σχεδίου, δεν 

διενήργησε οποιαδήποτε σχετική έρευνα. 
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 Ενώ ο εν λόγω κτηνοτρόφος επωφελείτο από το Σχέδιο για περίοδο πέραν των 18 χρόνων, 

το συμφωνητικό του έγγραφο ανανεώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 για περίοδο δύο ετών, 

παρά τις προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας. 

 Προχώρησε στην παραχώρηση του λογισμικού, που αφορούσε στο Σχέδιο Δράσης στον εν 

λόγω κτηνοτρόφο, το οποίο του παρέχει σαφές πλεονέκτημα, σε σύγκριση με τους άλλους 

κτηνοτρόφους. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα, σχετικά με την 

παραχώρηση του υπό αναφορά λογισμικού προγράμματος στον εν λόγω κτηνοτρόφο, προς 

αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης ή/και της αντίληψης της άνισης μεταχείρισης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το εν λόγω λογισμικό προωθείται σε όλους τους εν 

δυνάμει ενδιαφερόμενους αιγοπροβατοτρόφους, ώστε να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, χωρίς 

ωστόσο να μας απαντήσει επί των συγκεκριμένων πιο πάνω ερωτημάτων. 

6.1.5 Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών και Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών 

α. Επίσημοι έλεγχοι για την εφαρμογή προδιαγραφών, σε σχέση με την παραγωγή, 

ταξινόμηση, σήμανση και εμπορία βρώσιμων αυγών και κρέατος πουλερικών. Η εφαρμογή 

κανόνων προτύπων εμπορίας για τα αυγά και το κρέας πουλερικών διέπεται από αριθμό Νόμων 

και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα 

Μητρώα που τηρούνται από τους αρμόδιους Κλάδους, όσον αφορά στους επίσημους ελέγχους 

που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2019 και 2020, για την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών, 

αλλά και από πληροφορίες που λάβαμε από αρμόδιους Λειτουργούς, διαπιστώσαμε τα 

ακόλουθα:  

(i) Μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις παρατυπιών/παρανομιών. Παρατηρήσαμε ότι 

η Διεύθυνση δεν έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών, για σκοπούς 

εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παρατυπίες. 

Σύσταση: Για σκοπούς ομοιόμορφου χειρισμού των περιπτώσεων όπου εντοπίζονται 

παρατυπίες/παρανομίες, η Διευθύντρια του Τμήματος να ετοιμάσει σχετικό εγχειρίδιο 

κατευθυντήριων οδηγιών με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται, τόσο κατά το 

στάδιο επιτόπιων ελέγχων, όσο και κατά τη λήψη απόφασης σε σχέση με τα μέτρα που 

θα επιβληθούν (επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ανάκληση αδειών), ανάλογα της 

σοβαρότητας του αδικήματος. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι υπάρχουν ειδικά εγχειρίδια για τα αυγά και για 

το κρέας πουλερικών, με τα οποία καθορίζονται οι διαδικασίες επίσημων ελέγχων, καθώς 

και γενικό εγχειρίδιο, στο οποίο καταγράφονται οι εξουσίες των Επιθεωρητών για 

απαγόρευση εμπορίας/παραγωγής/αποθήκευσης κ.λπ., καθώς και δέσμευσης και 

παρακράτησης. Στο ίδιο εγχειρίδιο περιγράφονται οι διαδικασίες για έκδοση γραπτής 

προειδοποίησης, επιβολής διοικητικού προστίμου, ειδοποίησης καταγγελίας ή ανάκλησης 

άδειας εγγραφής/έγκρισης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, στην περίπτωση ελέγχου της 

εφαρμογής προδιαγραφών εμπορίας των αυγών, όπου εντοπίστηκαν ελλείψεις, 
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ετοιμάστηκε σχετικό έγγραφο. Επίσης, μας ανέφερε ότι, ετησίως, τα ειδικά εγχειρίδια 

αναθεωρούνται ανάλογα και ότι, αντίστοιχη διαδικασία, θα υιοθετηθεί και για το κρέας 

πουλερικών. 

(ii) Κλίμακες διοικητικών προστίμων. Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν έχουν καθοριστεί οι 

κλίμακες των διοικητικών προστίμων που εφαρμόζονται για κάθε παράβαση, βάσει 

διατάξεων των οικείων Νόμων. 

Σύσταση: Για σκοπούς ομοιόμορφου χειρισμού, η Διευθύντρια του Τμήματος να 

καθορίσει τις σχετικές κλίμακες των διοικητικών προστίμων που θα πρέπει να 

επιβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση παρατυπίας/παρανομίας. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ετοιμασία εγγράφου για 

τον καθορισμό των σχετικών κλιμάκων των διοικητικών προστίμων, το οποίο αναμενόταν 

να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2021. 

(iii) Επιβολή διοικητικών προστίμων και έκδοση προειδοποιήσεων. Από επισκόπηση μητρώων 

σχετικά με τις επιθεωρήσεις που έγιναν από τα ΕΓΓ για το έτος 2019 και 2020, τα οποία 

τηρούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών, καθώς επίσης και από επισκόπηση 

μητρώων για την έκδοση προειδοποίησης και την επιβολή διοικητικών προστίμων που 

τηρούνται από τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών, διαπιστώσαμε τα 

ακόλουθα: 

 Όπως πληροφορηθήκαμε, καθοριστικός παράγοντας για το ύψος του διοικητικού 

προστίμου, το οποίο επιβάλλεται, είναι το ιστορικό των εγκαταστάσεων σχετικά με τις 

περιπτώσεις παρατυπιών/παρανομιών. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται 

μητρώο ανά εγκατάσταση και ως εκ τούτου, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται 

ενδεχομένως να μη βασίζονται στο ιστορικό μη συμμορφώσεων των ελεγχόμενων 

εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα το υπολογιζόμενο ποσό του διοικητικού προστίμου 

να μην είναι αποτρεπτικό. 

 Σε μία περίπτωση, διαπιστώσαμε καθυστέρηση πέραν των έξι μηνών, από την 

ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου μέχρι την επιβολή του προστίμου. 

 Δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή/και δεν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τον Κλάδο 

Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών σε όλες τις περιπτώσεις όπου 

εντοπίζονται παρατυπίες. Σημειώνουμε ότι, κατά το έτος 2019, δεν είχε επιβληθεί 

κανένα διοικητικό πρόστιμο, ενώ επιδόθηκε μόνο μία προειδοποίηση. 

Συστάσεις: Η Διευθύντρια του Τμήματος να διασφαλίσει όπως τηρείται μητρώο, στο 

οποίο να καταχωρίζονται όλες οι παρατυπίες για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης 

αλλά και ομοιόμορφη επιβολή διοικητικών προστίμων και καθοριστούν χρονικά πλαίσια 

για αποστολή γραπτών προειδοποιήσεων ή/και επιβολής διοικητικών προστίμων. 

Επίσης, σε κάθε περίπτωση παρατυπίας που εντοπίζεται να εκδίδεται γραπτή 

προειδοποίηση ή/και να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη σοβαρότητα 

του θέματος. 
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών τηρεί 

ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζει όλες τις μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται 

από τον Κλάδο Ελέγχου. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, θα συμπεριλάβει στο σχετικό γενικό 

εγχειρίδιο συγκεκριμένη χρονική προθεσμία παράδοσης, από τον Κλάδο Ελέγχου 

Νομοθεσιών, στον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών, τυχόν περιπτώσεις μη 

συμμορφώσεων, καθώς και από τον τελευταίο προς τον ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα, μας 

πληροφόρησε ότι το ΤΓ τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες η 

περιπτώσεις έκδοσης προειδοποιητικής επιστολής, καθώς και πρόθεσης και επιβολής 

διοικητικού προστίμου. 

(iv) Διενέργεια επανελέγχων στις περιπτώσεις παρατυπιών/παρανομιών. Σε επιτόπιο έλεγχο 

του ΤΓ, ημερ. 29.3.2019, σε σημείο λιανικής πώλησης στην Επαρχία Λεμεσού, 

διαπιστώσαμε ότι τα αυγά δεν διατηρούνταν σε ενδεδειγμένη θερμοκρασία και 

δεσμεύτηκαν, ωστόσο δεν διενεργήθηκε οποιοσδήποτε επανέλεγχος για εξακρίβωση της 

αποκατάστασης του προβλήματος. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις εντοπισμού παρατυπιών/παρανομιών σε εγκαταστάσεις, να 

διενεργούνται επανέλεγχοι για σκοπούς εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τις 

υποδείξεις του Τμήματος.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, στο εγχειρίδιο της εφαρμογής των 

προδιαγραφών εμπορίας αυγών και κρέατος πουλερικών, καταγράφονται οι ενέργειες και 

επαναληπτικοί έλεγχοι που πρέπει να διεξάγονται, με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. 

(v) Υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων. Από επισκόπηση της υλοποίησης του 

προγράμματος επίσημων ελέγχων για το έτος 2019, παρατηρήσαμε χαμηλή υλοποίηση από 

το ΕΓΓ Λάρνακας, αφού πραγματοποιήθηκαν μόνο 19, σε σχέση με 54 που είχαν καθοριστεί, 

δηλαδή η υλοποίηση ανήλθε στο 35% περίπου. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι το ΕΓΓ 

Πάφου, παρότι διενήργησε τρεις περισσότερους επίσημους ελέγχους στις εγκαταστάσεις 

λιανικής πώλησης, από εκείνους που αναφέρονταν στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, δεν 

διενήργησε κανένα από τους έξι προγραμματισμένους ελέγχους στους παραγωγούς και 

συσκευαστήρες αυγών, οι οποίοι του είχαν ανατεθεί από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών. 

Σύσταση: Η υλοποίηση του προγράμματος επιθεωρήσεων να παρακολουθείται σε τακτά 

διαστήματα, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις παρέκκλισης και να λαμβάνονται 

έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι πραγματοποιείται μία συνάντηση, ετησίως, για 

την παρακολούθηση του προγράμματος, ωστόσο, κατά το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε, 

λόγω της πανδημίας Covid – 19. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 

Ελέγχου Νομοθεσιών θα λαμβάνει από όλες τις Επαρχίες το πρόγραμμα υλοποίησης 

επιθεωρήσεων ανά τετραμηνία και να ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση του ΤΓ. 

(vi) Οι επιθεωρητές καταγράφουν τις παρατυπίες που εντοπίζουν από τους ελέγχους που 

διενεργούν και τα μέτρα που λήφθηκαν, σε σχετικά έντυπα, τα οποία φυλάσσονται σε 

φάκελο αλληλογραφίας του ελεγχόμενου φορέα, που τηρείται από τα κατά τόπους ΕΓΓ, 
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ωστόσο δεν προσυπογράφονται από Ανώτερο Λειτουργό ούτε και φυλάσσονται σε φάκελο 

του αρχείου των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος. 

Σύσταση: Για σκοπούς καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρακολούθησης των επιθεωρήσεων 

που διενεργούνται, τα σχετικά έντυπα ελέγχου να φέρουν προσυπογραφή από αρμόδιο 

άτομο και να φυλάσσονται και σε φάκελο των ΚΓ του ΤΓ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι οι συντονιστές των Μονάδων ελέγχου και οι 

Προϊστάμενοι στα ΚΓ του ΤΓ θα παρακολουθούν και θα προσυπογράφουν τα έντυπα 

ελέγχου, τα οποία ήδη φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή στον διακομιστή του Τμήματος. 

(vii) Δέσμευση προϊόντος. Διαπιστώσαμε ότι, σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 

17.1.2019 από το ΕΓΓ Λάρνακας, σε σημείο λιανικής πώλησης, εντοπίστηκαν αυγά 

ελευθέρας βοσκής στις συσκευασίες των οποίων δεν αναγραφόταν το κέντρο συσκευασίας, 

τα οποία δεν δεσμεύτηκαν, αλλά έγινε μόνο σχετική υπόδειξη στον υπεύθυνο του σημείου 

λιανικής πώλησης. 

Σύσταση: Για σκοπούς ομοιόμορφου χειρισμού των παρατυπιών/παρανομιών από όλα 

τα ΕΓΓ, η Διευθύντρια του ΤΓ να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες θα γίνεται 

δέσμευση των προϊόντων και πότε αυτά θα αποδεσμεύονται ή θα τυγχάνουν άλλου 

είδους χειρισμού, όπως να καταστρέφονται. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στα αυγά, το ΤΓ έχει ήδη 

ετοιμάσει σχετικό έγγραφο για τον χειρισμό των παρατυπιών/παρανομιών, ενώ θα 

ετοιμάσει και αντίστοιχο έγγραφο για το κρέας πουλερικών. 

(viii) Στο πλαίσιο εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών, ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών 

διενεργεί ελέγχους για τη σήμανση των αυγών και του κρέατος πουλερικών σε σημεία 

λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να καλύψει προϊόντα, τα οποία είτε διοχετεύονται από την 

εγχώρια αγορά, είτε προέρχονται από ενδοκοινοτικό εμπόριο και από τρίτες χώρες. Ο 

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών, καταρτίζει το πρόγραμμα για τους εν 

λόγω ελέγχους, ωστόσο δεν τηρεί μητρώο με τα σημεία λιανικής πώλησης αυγών και 

κρεάτων πουλερικών, με αποτέλεσμα το δείγμα ελέγχου να επιλέγεται βάσει γνώσης των 

επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα προϊόντα αυτά.  

Σύσταση: Για σκοπούς διενέργειας ελέγχου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σημείων 

λιανικού εμπορίου και περιορισμού του κινδύνου διαφυγής της προσοχής του Τμήματος, 

να ετοιμαστεί μητρώο με τις επιχειρήσεις/υποστατικά λιανικής πώλησης, στα οποία 

πωλούνται αυγά και κρέας πουλερικών. Για την ετοιμασία του μητρώου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από μητρώα πελατών των συσκευαστηρίων αυγών και 

κρέατος πουλερικών, καθώς και από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ αξιοποιεί το μητρώο με τα καταστήματα, 

υπεραγορές και άλλα σημεία λιανικής πώλησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών, για τους 

ελέγχους που πραγματοποιούνται σε σημεία λιανικής πώλησης για τα αυγά και το κρέας 

πουλερικών. Μας πληροφόρησε επίσης ότι θα γίνουν διαβήματα με άλλες Υπηρεσίες και, 
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εφόσον δεν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων, 

θα ενημερωθεί το υφιστάμενο μητρώο του ΤΓ με τη σχετική πληροφόρηση (καταστήματα 

λιανικής πώλησης). 

(ix) Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών διενεργεί όλους τους επίσημους ελέγχους μέσω των 

μονάδων ελέγχου στα ΕΓΓ, τα οποία με την ολοκλήρωση του ελέγχου, αποστέλλουν στον 

Κλάδο μόνο τα έντυπα που αφορούν σε μη συμμόρφωση, ενώ τα έντυπα ελέγχου στα 

οποία δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες τηρούνται μόνο στα ΕΓΓ. Ως αποτέλεσμα, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος ο Κλάδος να μην λαμβάνει γνώση για όλους τους ελέγχους που διενεργήθηκαν. 

Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου της πληρότητας των 

εντύπων, που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων, οι μονάδες ελέγχου των ΕΓΓ να 

αποστέλλουν όλα τα έντυπα επιθεωρήσεων στον υπό αναφορά Κλάδο σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι όλα τα έντυπα ελέγχου, μαζί με τα 

αποτελέσματά τους, καταχωρίζονται στον διακομιστή του Τμήματος, με σκοπό την άμεση 

πρόσβαση από τους Επιθεωρητές των Κλάδων Ελέγχου Νομοθεσιών και Φυτοϋγείας και 

Εμπορικών Προδιαγραφών. 

β. Επίσημοι έλεγχοι για την ταξινόμηση των σφάγιων βοοειδών και χοίρων και για την 

αναφορά των σχετικών τιμών. Η ταξινόμηση και η παρουσίαση των σφάγιων βοοειδών και 

χοίρων και η αναφορά των σχετικών τιμών διέπεται από τον περί Ταξινόμησης των Σφάγιων 

Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και για την Αναφορά των Τιμών αυτών Νόμο 

(Ν.81(Ι)/2006) και από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΕ 1308/2013, ΕΚ 2017/1182, ΕΚ 

2017/1183, ΕΚ 2017/1184 και ΕΚ 2017/1185. Στόχος της νομοθεσίας είναι η πληρωμή του 

παραγωγού ανάλογα με την ποιοτική αξία του σφαγίου, η οποία καθορίζεται με την ορθή 

ταξινόμηση, σήμανση και παρουσίαση του σφαγίου και η ομοιόμορφη αναφορά των τιμών σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίσημοι έλεγχοι για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας διενεργούνται από προσωπικό του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών και η λήψη μέτρων, 

σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αποτελεί αρμοδιότητα του Κλάδου Κλάδος Φυτοϋγείας και 

Εμπορικών Προδιαγραφών. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των εν λόγω 

ευρωπαϊκών Κανονισμών, σχετικά με την αναφορά τιμών για τα σφάγια και ζώντα ζώα, αποτελεί 

αρμοδιότητα του ΚΖΠΔΖ. Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήσαμε για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας και την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που 

διενεργούνται, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Νομικό πλαίσιο. 

 Το ΤΓ, προώθησε, με επιστολή του, ημερ. 27.6.2018, στον Γενικό Εισαγγελέα, 

νομοσχέδιο και αναθεώρηση Κανονισμών για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε 

αυτή να συνάδει με το νέο ενωσιακό πλαίσιο. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου 

μας, η νομοτεχνική επεξεργασία δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να μεριμνήσει για επίσπευση των 

διαδικασιών.  
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, παρόλο που ο Γενικός Εισαγγελέας είχε 

ενημερώσει το Τμήμα ότι ο σχετικός νομοτεχνικός έλεγχος αναμενόταν να 

ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019, αυτό δεν επιτεύχθηκε και το Τμήμα απέστειλε 

εκ νέου υπενθυμητική επιστολή. 

 Όπως διαπιστώσαμε και σε προηγούμενο έλεγχό μας, στην υφιστάμενη εθνική 

νομοθεσία δεν καθορίζονται τα κριτήρια, βάσει των οποίων φυσικά και νομικά 

πρόσωπα υποχρεούνται να κοινοποιούν τις τιμές αγοράς των σφάγιων βοοειδών και 

χοίρων προς στο ΤΓ, ούτε η διαδικασία κοινοποίησης των εβδομαδιαίων τιμών 

αναφοράς, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με σχετική απάντηση του 

Τμήματος, ημερ. 26.6.2015, ο αρμόδιος Κλάδος θα προχωρούσε στην αναθεώρηση 

της εθνικής νομοθεσίας, ωστόσο μέχρι σήμερα το θέμα δεν έχει προωθηθεί. Όπως 

πληροφορηθήκαμε από τον ΚΖΠΔΖ, υπάρχει σε εξέλιξη από το ΤΓ η διαμόρφωση νέας 

εθνικής νομοθεσίας, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις σχετικά με τις αναφορές τιμών, 

για όλα τα προϊόντα, στη βάση του ΕΚ 2017/1183.  

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να προωθήσει την αναθεώρηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, για σκοπούς εναρμόνισης με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς σχετικά με τις αναφορές τιμών, το συντομότερο δυνατόν.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαδικασία 

δημιουργίας νέας σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα περισσότερα 

γεωργικά προϊόντα, καθώς και τις παραγόμενες ποσότητες. 

(ii) Συχνότητα ελέγχων. Στη βάση των προνοιών του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, το 

Τμήμα επιλέγει να διενεργεί τους ελέγχους ταξινόμησης για σφάγια βοοειδών και χοίρων, 

χωρίς να προβαίνει σε εκτίμηση κινδύνου.  

Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκε, σύμφωνα με το 

μητρώο επιτόπιων ελέγχων κατά το 2019 ήταν μικρότερος από τον προβλεπόμενο στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

Σύσταση: Ο αρμόδιος Κλάδος να διασφαλίζει τη διενέργεια του ελάχιστου αριθμού 

επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Επιπρόσθετα, 

εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού της συχνότητας των ελέγχων 

και του μεγέθους δείγματος για την ταξινόμηση των σφάγιων βοοειδών και χοίρων, στη 

βάση εκτίμησης κινδύνου. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως το γεγονός ότι από τον Νοέμβριο 

του 2013 όλες οι σφαγές βοοειδών διενεργούνται από ένα μόνο σφαγείο, αλλά και της 

σημαντικής εμπορικής ωφέλειας που προκύπτει για τον παραγωγό βοοειδών καλής 

ποιότητας με την ορθή ταξινόμηση των σφαγίων. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό της 

διενέργειας των επιθεωρήσεων, να λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις οποίες οι 

σφαγές ζώων είναι αυξημένες π.χ. κατά τη διάρκεια εορτών.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, λόγω του μικρού αριθμού (δύο) σφαγείων που 

βρίσκονται σε λειτουργία, το Τμήμα δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. 
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(iii) Περιπτώσεις λανθασμένης ταξινόμησης. Όπως μας πληροφόρησε το ΤΓ, το περιθώριο 

σφάλματος στην ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών για κάθε κατηγορία είναι καθορισμένο στο 

20%, χωρίς αυτό να είναι θεσμοθετημένο, ενώ όσον αφορά στην ταξινόμηση σφαγίων 

χοίρων, δεν υπάρχει αποδεκτό περιθώριο σφάλματος.  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του Τμήματος, 

διαπιστώσαμε αρκετές διαφορές σχετικά με την ταξινόμηση σφαγίων, τόσο χοίρων, όσο και 

βοοειδών. 

Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι δεν τεκμηριώνονται, στα έντυπα επιθεωρήσεων, οι λόγοι για 

τους οποίους προέκυψαν οι πάνω διαφορές. 

Σύσταση: Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών να καθορίσει το περιθώριο αποδεκτού 

σφάλματος στην ταξινόμηση των βοοειδών. Επιπρόσθετα, να διερευνούνται οι λόγοι που 

προκαλούν διαφορές στην ταξινόμηση στα σφάγια χοίρων. Επίσης, οι διαφορές που 

εντοπίζονται στις επιθεωρήσεις και οι λόγοι που τις προκάλεσαν θα πρέπει να 

αναφέρονται στα έντυπα επιθεωρήσεων. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα ετοιμάσει σχετικές οδηγίες προς 

τους εμπλεκόμενους Κλάδους. 

(iv) Διενέργεια ταξινόμησης σε σφάγια στους ψυκτικούς θαλάμους. Από επισκόπηση των 

σχετικών εντύπων επιθεώρησης, που αφορούσαν στα έτη 2019 και 2020, διαπιστώσαμε 

αρκετές περιπτώσεις όπου δεν αναφερόταν κατά πόσο υπήρχαν σφάγια στους ψυκτικούς 

θαλάμους, συνεπώς δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κατά πόσο διενεργήθηκαν έλεγχοι, σε 

σχέση με τυχόν σφάγια χοίρων στους ψυκτικούς θαλάμους. 

Σύσταση: Κατά τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων ελέγχου, οι επιθεωρητές να 

αναγράφουν ρητώς κατά πόσο υπήρχαν σφάγια στους ψυκτικούς θαλάμους, έτσι ώστε 

να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η επιθεώρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εγχειριδίου. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι υπάρχει ήδη σχετική πρόνοια στα έντυπα 

ελέγχου, ως επιλογή από τους Επιθεωρητές και παράλληλα θα ετοιμάσει σχετική Εγκύκλιο 

για άμεση εφαρμογή. 

(v) Εξακρίβωση διενέργειας ταξινόμησης στα σφάγια χοίρων. Η ταξινόμηση των σφάγιων 

χοίρων διεξάγεται με ηλεκτρονικό όργανο αυτόματης κατάταξης και το ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα ταξινόμησης προνοεί την εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης των 

ταξινομηθέντων σφαγίων.  

Σύσταση: Για σκοπούς εξακρίβωσης της διεξαγωγής ταξινόμησης σε όλους τους χοίρους 

που παραλαμβάνονται από το σφαγείο, ο αρμόδιος Κλάδος να ζητεί, κατά διαστήματα, 

την εκτύπωση της συγκεντρωτικής κατάστασης των σφάγιων χοίρων που ταξινομήθηκαν 

σε συγκεκριμένη ημερομηνία, το αποτέλεσμα της οποίας να αντιπαραβάλλεται με την 

κατάσταση που παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό χοίρων που παραλήφθηκαν από το 

σφαγείο κατά την ίδια ημερομηνία. 
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα ετοιμάσει σχετική Εγκύκλιο προς τους 

εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές, για άμεση εφαρμογή. 

(vi) Δήλωση αμεροληψίας. Οι Επιθεωρητές οφείλουν να δηλώνουν σε σχετικό έντυπο ότι δεν 

διατηρούν οποιαδήποτε σχέση με τον ελεγχόμενο, σε βαθμό που να επηρεάζεται η 

ανεξαρτησία και η αμεροληψία τους κατά τον έλεγχο. Διαπιστώσαμε ότι, σε δύο 

περιπτώσεις, η δήλωση αμεροληψίας υποβλήθηκε με καθυστέρηση στις 19.3.2019 και 

26.3.2019, ενώ οι έλεγχοι είχαν ξεκινήσει στις 19.10.2018. 

 Σύσταση: Οι Επιθεωρητές να συμπληρώνουν τις δηλώσεις αμεροληψίας στην αρχή κάθε 

έτους, πριν τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε επίσημων ελέγχων. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το σχετικό γενικό εγχειρίδιο καθορίζει τη 

διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης αμεροληψίας. 

(vii) Επίσημοι έλεγχοι στο λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του οικείου Νόμου, ο 

Επιθεωρητής δύναται να διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο και σε χώρους πώλησης σφαγίων για 

να διασφαλίσει τη διενέργεια της ταξινόμησης και της κατάλληλης σήμανσης των σφαγίων. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου, πρόσωπο το οποίο κατέχει σφάγια που δεν 

φέρουν σήμανση ταξινόμησης ή θέτει σε σφάγιο οποιοδήποτε σήμα ή άλλο χαρακτηριστικό 

σημάδι αναγνώρισης που ομοιάζει με αυτό που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, 

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματικό 

πρόστιμο/φυλάκιση. 

Όπως διαπιστώσαμε, κατά τα έτη 2019 και 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν οποιοιδήποτε 

σχετικοί έλεγχοι στο λιανικό εμπόριο. 

Σύσταση: Οι Επιθεωρητές να διενεργούν ελέγχους στο λιανικό εμπόριο, ο προγραμματισμός 

των οποίων να γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε η συχνότητα των ελέγχων και η 

επιλογή των σημείων να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του σχετικού κινδύνου. Επιπρόσθετα, 

για σκοπούς τεκμηρίωσης των ελέγχων, να χρησιμοποιούνται σχετικά έντυπα επιθεώρησης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, δεδομένου του μικρού αριθμού σφαγείων και 

των τακτικών επιθεωρήσεων του ΤΓ, θα αξιολογήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο τη σύστασή 

μας. 

(viii) Τήρηση μητρώων. Παρατηρήσαμε ότι τα μητρώα, τα οποία τηρούνται σε σχέση με τις 

επιθεωρήσεις για την ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών και χοίρων, δεν ήταν ενημερωμένα με 

όλες τις επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2020. Επίσης, στο εν λόγω μητρώο 

δεν καταγράφονται τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. 

Σύσταση: Τα σχετικά μητρώα να ενημερώνονται συστηματικά, τόσο με όλους τους 

ελέγχους που διενεργούνται, όσο και με τα αποτελέσματά τους. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το σχετικό γενικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει 

διαδικασίες ενημέρωσης του ηλεκτρονικού μητρώου μετά από τον έλεγχο. 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

81 
 

(ix) Αναφορά των τιμών της αγοράς και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με 

πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚ 2017/1182, ΕΚ 

2017/1185 και ΕΚ 2017/1184, το ΤΓ κοινοποιεί στην Επιτροπή τις εβδομαδιαίες τιμές 

αγοράς των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, οι οποίες καταγράφονται σε 

αντιπροσωπευτικές αγορές από το κράτος μέλος ή από τους υπεύθυνους των σφαγείων ή 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ορίζονται από το κράτος μέλος. Παρατηρήσαμε ότι οι 

Επιθεωρητές του Τμήματος δεν διενεργούν οποιοδήποτε έλεγχο για την εξακρίβωση της 

ορθότητας των τιμών που εξασφαλίζουν από τις αντιπροσωπευτικές αγορές.  

Σύσταση: Οι επιθεωρητές να πραγματοποιούν, σε δειγματοληπτική βάση, επιτόπιους 

ελέγχους σε αντιπροσωπευτικές αγορές, για σκοπούς εξακρίβωσης της ορθότητας των 

τιμών που κοινοποιούνται προς το ΤΓ.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα εξετάσει τη δυνατότητα ελέγχου 

των τιμών, σε αντιπροσωπευτικές αγορές, από τους Επιθεωρητές. 

(x) Παρακολούθηση εξέλιξης περιπτώσεων καταγγελιών που προωθήθηκαν προς τον Γενικό 

Εισαγγελέα για τη λήψη νομικών μέτρων. Διαπιστώσαμε ότι δεν παρακολουθείται η 

εξέλιξη περιπτώσεων καταγγελιών που προωθήθηκαν προς τον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη 

νομικών μέτρων, οι οποίες, σύμφωνα με το μητρώο δικαστικών υποθέσεων, 

χρονολογούνταν έως και από το 2007. Όπως πληροφορηθήκαμε, το ΤΓ αποστέλλει μία 

φορά τον χρόνο επιστολή προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με την οποία το ενημερώνει για τις 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες, χωρίς ωστόσο να 

ζητά ενημέρωση για την εξέλιξή τους από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Σύσταση: Για σκοπούς ενημέρωσης για τα μέτρα συμμόρφωσης που λήφθηκαν εναντίον 

των παρανομούντων, αλλά και για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στον χειρισμό 

των υποθέσεων, το Τμήμα να παρακολουθεί τις περιπτώσεις που προωθούνται προς τον 

Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι παρακολουθεί συνεχώς την πορεία των 

καταγγελιών. 

(xi) Πρακτική και εμπορική ωφέλεια από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ταξινόμηση. 

Απώτερος στόχος της ταξινόμησης των σφαγίων είναι η πληρωμή των παραγωγών ανάλογα 

με την ποιότητα και το βάρος του σφαγίου και για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου 

πρέπει να διασφαλίζεται η κοινοποίηση, από τους εμπόρους κρεάτων, των αποτελεσμάτων 

της ταξινόμησης στους παραγωγούς. Όπως πληροφορηθήκαμε, στην Κύπρο η νομοθεσία 

τυγχάνει εμπορικής εφαρμογής μόνο για την αγορά βοοειδών, από τους δύο οργανωμένους 

φορείς εμπόρων κρέατος, οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 70% της αγοράς βοοειδών και οι 

οποίοι καταβάλλουν, στους κτηνοτρόφους μέλη τους, την αξία του σφαγίου, βάσει του 

βάρους του και των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης. Η νομοθεσία δεν τυγχάνει εμπορικής 

εφαρμογής για την αγορά χοίρων, στην οποία δεν λειτουργεί οργανωμένη ομάδα εμπόρων 

κρέατος, αφού η εμπορία γίνεται στο στάδιο του ζωντανού και όχι του σφαγίου. Ως 

αποτέλεσμα, ο παραγωγός δεν επωφελείται ανάλογα με την ποιότητα του σφαγίου που 
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προκύπτει από τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Διαπιστώσαμε ότι, από το 2015 μέχρι 

σήμερα, το ΤΓ διεξήγαγε μόνο δύο εκπαιδεύσεις στους κτηνοτρόφους στις 2.7.2015 και 

20.7.2017, που αποσκοπούσαν στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ένωσης παραγωγών στη 

χοιροτροφία.  

Σύσταση: Το γεγονός ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ταξινόμηση των σφάγιων 

χοίρων, παρά το σημαντικό διοικητικό και λειτουργικό κόστος που συνεπάγεται, δεν 

προσφέρει οποιοδήποτε εμπορικό όφελος στους παραγωγούς χοίρων, πρέπει να 

προβληματίσει το Τμήμα, το οποίο, θα πρέπει να εξετάσει τρόπους ενθάρρυνσης των 

κτηνοτρόφων για οργάνωση (με τρόπο παρόμοιο με τους αγελαδοτρόφους), ώστε να 

πληρώνονται βάσει των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ κατέβαλε, κατά σειρά ετών, μεγάλες 

προσπάθειες για παρότρυνση των χοιροτρόφων, με σκοπό τη δημιουργία ομάδας 

παραγωγών και, όπως έχει πληροφορηθεί, αναμένεται σύντομα η υποβολή αίτησης για τη 

δημιουργία Ομάδας Παραγωγών Χοίρειου Κρέατος. 

(xii) Αποτελέσματα της ταξινόμησης. Σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα ελέγχου, τα αποτελέσματα 

της ταξινόμησης βοοειδών καταγράφονται και κοινοποιούνται στον προμηθευτή του ζώου 

ή/και στον παραγωγό, ωστόσο τα αποτελέσματα της ταξινόμησης από το σφαγείο δεν 

διασταυρώνονται με τις τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια που εκδίδονται στους 

προμηθευτές κτηνοτρόφους. 

Σύσταση: Για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθής κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της 

ταξινόμησης, οι επιθεωρητές, σε δειγματοληπτική βάση, να διασταυρώνουν τα 

αποτελέσματα της ταξινόμησης από το σφαγείο με τις τιμές που αναγράφονται στα 

τιμολόγια που εκδίδονται στους προμηθευτές κτηνοτρόφους. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα αλλά με την ψήφιση νέας νομοθεσίας θα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής 

και ελέγχου τιμών και κατ΄ επέκταση επιβεβαίωσης των τιμών, βάσει της ταξινόμησης 

σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να αμείβονται οι παραγωγοί. 

6.1.6 Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών 

α. Στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα. Παρατηρήσαμε ότι η ορθότητα του 

αριθμού των εκμεταλλεύσεων, όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα, δεν τεκμηριώνεται γραπτώς 

από τον ΚΓΕ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. 

Σύσταση: Ο ΚΓΕ, πριν την τελική κατάρτιση του Προγράμματος, να επαληθεύει τα υπό 

αναφορά στοιχεία. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα λάβει ενέργειες για ορθή καταγραφή των 

στοιχείων και επαλήθευσή τους από τον ΚΓΕ. 

β. Υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος. Η υλοποίηση του Προγράμματος 

αποτελεί αρμοδιότητα των ΕΓΓ, ενώ ο βαθμός υλοποίησής του παρακολουθείται από τον 

Προϊστάμενο του ΚΓΕ, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνει 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

83 
 

ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι χαμηλός. Ο Προϊστάμενος του ΚΓΕ ετοιμάζει Ετήσια Έκθεση 

αποτελεσμάτων του Προγράμματος, η οποία εγκρίνεται από τη Διευθύντρια του Τμήματος. Όπως 

διαπιστώσαμε, δεν φαίνεται να λαμβάνονται μέτρα ως προς τα αποτελέσματα της υλοποίησης 

του ετήσιου Προγράμματος, εφόσον σημαντικά ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης των 

αποτελεσμάτων για την περίοδο Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019, επαναλαμβάνονται στην 

περίοδο Μαρτίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020. Από μελέτη των εν λόγω εκθέσεων, αναφέρουμε 

ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Παρατηρήθηκε μη καταχώριση στοιχείων από μικρή ομάδα λειτουργών ή μη καταχώριση 

πλήρη στοιχείων, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Ο αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες προσφέρθηκαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, μέσω ατομικών επαφών κατά το έτος 2018-2019, μειώθηκε κατά 680 

εκμεταλλεύσεις, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το φαινόμενο συνεχίστηκε κατά τα 

έτη 2019–2020, με περαιτέρω μείωση κατά 494 εκμεταλλεύσεις και αποτελεί τον 

χαμηλότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων την τελευταία πενταετία. 

 Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε και στον συνολικό αριθμό των ατομικών επαφών σε 

γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η οποία φαίνεται πιο κάτω. 

Εκμεταλλεύσεις/ 
Περιόδοι 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις 

10.041 9.332 12.042 10.031 6.902 

Κτηνοτροφικές 
Εκμεταλλεύσεις 

1.500 1.354 1.739 1.595 1.446 

 Τα θέματα οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων, η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η βιολογική 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τόσο κατά την περίοδο 2018 – 2019, όσο και την περίοδο 

2019 – 2020, καταλάμβαναν μικρότερο μέρος του χρόνου των συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

παρέχεται μέσω ατομικών επαφών, ενώ στα πέντε και τέσσερα χρόνια, αντίστοιχα, που 

καταχωρίζονταν στοιχεία στο λογισμικό, η προστασία φυτών καταλάμβανε το μεγαλύτερο 

μέρος των υπό αναφορά υπηρεσιών.  

 Ο αριθμός συμμετεχόντων σε ομαδικές επαφές, σημείωσε μείωση, τόσο κατά την περίοδο 

2018-2019, όσο και κατά την περίοδο 2019-2020.  

Σύσταση: Ο ΚΓΕ, στη βάση των ευρημάτων της Ετήσιας Έκθεσης του Προγράμματος, να 

προβαίνει σε περαιτέρω διερεύνηση και λήψη διορθωτικών μέτρων. Επιπλέον, εφόσον ο 

αριθμός των ατόμων που απασχολείται στα ΕΓΓ ποικίλει, εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς 

ορθότερης εξαγωγής συμπερασμάτων, περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων και 

γενικοί ατομικοί δείκτες, όπως, για παράδειγμα, αριθμός ατομικών επαφών κατά άτομο, 

κατά ΕΓΓ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι ο ΚΓΕ, στα συμπεράσματα της έκθεσης 

αξιολόγησης, θα προβαίνει σε εισηγήσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι, το λογισμικό σύστημα γεωργικών εφαρμογών έχει τη δυνατότητα να 
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παρέχει πληροφόρηση για τον αριθμό των ατομικών επαφών κατά άτομο και ότι, τόσο ο κάθε 

Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός, όσο και η Διεύθυνση έχουν τη δυνατότητα να έχουν εικόνα 

των στοιχείων αυτών, ωστόσο δεν θεωρεί ορθή πρακτική τη δημοσιοποίησή τους στην έκθεση 

αποτελεσμάτων.  

(γ) Εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρατηρήσαμε ότι οι 

εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από τα κατά τόπους ΕΓΓ δεν 

καθορίζονται στο Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του Τμήματος. Όπως 

πληροφορηθήκαμε από τον ΚΓΕ, η επιλογή των εκμεταλλεύσεων έγκειται στην κρίση των ΕΓΓ, 

βάσει των αριθμητικών στόχων του Προγράμματος. Όπως διαπιστώσαμε, η εν λόγω επιλογή 

των ΕΓΓ δεν τεκμηριώνεται, ούτε διενεργείται στη βάση καταγεγραμμένων διαδικασιών. 

Σύσταση: Τα ΕΓΓ, κατά την επιλογή των εκμεταλλεύσεων, να ακολουθούν συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, η οποία να καταγράφεται και εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλα τα Γραφεία. 

Επιπλέον, εισηγηθήκαμε όπως η επιλογή των εκμεταλλεύσεων από τα ΕΓΓ τεκμηριώνεται 

γραπτώς και εγκρίνεται από τον ΚΓΕ, αφού ληφθεί υπόψη η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, 

καθώς επίσης τυχόν σχόλια από τους αρμόδιους τομείς παραγωγής.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα εκπονεί μελέτη σχετική με την 

αναδιαμόρφωση της παροχής γεωργικών εφαρμογών στην Κύπρου, ενόψει και της νέας Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής και ότι έχει ήδη καταρτίσει κριτήρια για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων 

που θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

6.1.7 Τομέας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών-Μηχανογράφηση διαδικασίας 

παραγωγής, πώλησης και αποθήκευσης φυτών και παροχής φυτικών υπηρεσιών 

Για τη διεκπεραίωση των εργασιών της παραγωγής, πώλησης και αποθήκευσης αρωματικών φυτών 

και παροχής φυτικών υπηρεσιών, ο Τομέας χρησιμοποιεί πέραν των 15 εγγράφων και εντύπων, η 

τήρηση και ο έλεγχος των οποίων συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό κόστος, γεγονός το οποίο 

διαπιστώσαμε σε επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήσαμε. Σε προηγούμενο έλεγχό μας, υποδείξαμε 

ότι η μηχανογράφηση των διαδικασιών θα αποφορτίσει αφενός, το διοικητικό προσωπικό, το οποίο 

ανέρχεται μόνο σε δύο άτομα, από σημαντική χειρόγραφη εργασία και θα συντείνει στη 

διεκπεραίωση των εργασιών σε λιγότερο χρόνο και πιο αποτελεσματικά και αφετέρου θα μειώσει 

τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους. Ο Τομέας, από το 2013, καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη 

λογισμικού για τη μηχανογράφηση των σχετικών διαδικασιών, ωστόσο διαπιστώσαμε ότι η τελευταία 

σχετική αλληλογραφία του Τομέα για το θέμα χρονολογείται από τις 21.12.2017, παρόλο που 

αναφέρεται ότι η δημιουργία του λογισμικού ιεραρχήθηκε ως επείγουσα προτεραιότητα. 

Σύσταση: Ο υπό αναφορά Τομέας να επισπεύσει τις διαδικασίες μηχανογράφησης των 

διαδικασιών παραγωγής, πώλησης και αποθήκευσης αρωματικών φυτών και παροχής φυτικών 

υπηρεσιών.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΓ θα επαναφέρει το θέμα, με νέα επιστολή του προς 

το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ζητώντας την επίσπευση της μηχανογράφησης των σχετικών διαδικασιών.  
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6.1.8 Σποροπαραγωγικό Κέντρο (ΣΚ) 

Το ΣΚ είναι η κύρια και η μεγαλύτερη σποροπαραγωγική επιχείρηση της Κύπρου, η οποία έχει ως 

κύριο σκοπό τον πολλαπλασιασμό και τη διάθεση πιστοποιημένων σπόρων κυπριακών ποικιλιών 

σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών στους γεωργούς. Οι σπόροι αυτοί προέρχονται από γενετική 

βελτίωση διαφόρων ποικιλιών, λαμβάνοντας υπόψη τις κυπριακές εδαφοκλιματολογικές 

συνθήκες και συνθήκες παραγωγής και παράγονται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.  

Η λειτουργία του ΣΚ βασίζεται στον περί Σπόρων Νόμο (Ν.63(Ι)/1998) και στους περί Σπόρων 

Κανονισμούς και έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

 Διαχειρίζεται το Σχέδιο Βασικών Σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών και το Σχέδιο 

Πιστοποιημένων Σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών. 

 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και μεταπωλεί περίπου 6.000 τόνους πιστοποιημένων και 

βασικών σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών. 

 Προσφέρει, επί πληρωμή, υπηρεσίες προς τους γεωργούς, οι οποίοι θα ήθελαν να 

καθαρίσουν δικούς τους σπόρους με τις μηχανές και το συγκρότημα σιλό που διαθέτει. 

 Παρέχει συμβουλές προς τους γεωργούς που συμμετέχουν στο Σχέδιο Παραγωγής 

Πιστοποιημένων Σπόρων για τις καλλιεργητικές φροντίδες των σιτηρών (σπορά, 

καταπολέμηση ζιζανίων και θερισμό) και επιβλέπει την πιστή εφαρμογή τους.  

Κατά το 2020, η συνολική δαπάνη για αγορά σπόρων ανήλθε σε €388.096 (2019: €357.039) και τα 

συνολικά έσοδα μεταπώλησης σπόρων σε €101.149 (2019: €329.584). 

α. Μελέτη για διερεύνηση της πιθανότητας παραχώρησης του ΣΚ σε ιδιώτες. Η πιο πάνω 

μελέτη εκπονήθηκε από το ΤΓ, τον Φεβρουάριο του 2019, με σκοπό την ανάλυση της πιθανότητας 

παραχώρησης των εγκαταστάσεων του ΣΚ σε ενδιαφερόμενους φορείς, για να διεξάγουν αυτοί 

τις υφιστάμενες εργασίες που σήμερα παρέχονται από αυτό. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω μελέτη, το ΣΚ αποτελεί κρατικό περιουσιακό στοιχείο, βρίσκεται στον 

Δήμο Λευκωσίας, καταλαμβάνει έκταση 25.225 τ.μ. και η αξία του τεμαχίου γης έχει υπολογιστεί, 

από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το 2013, σε €4.209.100. Οι χώροι του 

περιλαμβάνουν συγκρότημα με δέκα σιλό, τα μηχανήματα επεξεργασίας, καθαρισμού και 

συσκευασίας, δύο μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και γραφεία. Στον ίδιο χώρο 

βρίσκεται επίσης η μονάδα του ΤΓ που παράγει ποντικοδόλωμα, καθώς και εργαστηριακός χώρος 

όπου πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι σπόρων. 

Mε βάση τη μελέτη διαφάνηκε ότι, στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να προχωρήσει η μεταφορά 

των εργασιών του ΣΚ στον ιδιωτικό τομέα, για τους πιο κάτω λόγους:  

 Mε βάση την τρέχουσα αξία (€11,6 εκ.) και τον κύκλο εργασιών, που ανέρχεται σε μόλις 

€1,5 εκ., δεν αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από επενδυτή ή διαχειριστή. 

 Παρουσιάζεται έλλειψη στην τεχνογνωσία παραγωγής πιστοποιημένων σπόρων, ενώ λόγω 

του ότι η αγορά της Κύπρου σε πιστοποιημένους σπόρους είναι μικρή, δεν αναμένεται προς 

το παρόν να υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ακόμη και από το εξωτερικό. 
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 Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για το συμφέρον του αγρότη και της 

αύξησης της παραγωγικότητας της  Κυπριακής  γεωργίας γενικότερα, το ΣΚ πρέπει να 

συνεχίσει να παράγει  ποικιλίες που ευδοκιμούν και είναι ανθεκτικές στις ιδιαίτερες 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου, χρησιμοποιώντας το ντόπιο γενετικό υλικό και τις 

ποικιλίες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών μετά από  ερευνητικές 

εργασίες. 

Καταληκτικά στη μελέτη αναφέρεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πλάνο εξορθολογισμού, 

έτσι ώστε το ΣΚ να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα και συγκεκριμένα, να βελτιωθούν οι κτηριακές 

και μηχανολογικές εγκαταστάσεις που διαθέτει, να στελεχωθεί με ειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό και να υπάρξει βελτίωση των οικονομικών μεγεθών  και αποτελεσμάτων του. 

Σχετικά με το πιο πάνω, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Από τη σχετική αλληλογραφία, διαφάνηκε ότι η υπό αναφορά μελέτη δεν  τέθηκε ενώπιον 

της Διευθύντριας του ΤΓ, ούτε και εξετάστηκε, ώστε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις επί 

του θέματος. 

(ii) Δεν έχει ακόμα εκπονηθεί και κατ΄ επέκταση δεν έχει εφαρμοστεί, κανένα σχετικό πλάνο 

εξορθολογισμού, με σκοπό τη βελτίωση του ΣΚ.  

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να αποφασίσει οριστικά για την πορεία του ΣΚ και, σε 

περίπτωση που αποφασιστεί η συνέχιση των εργασιών του με το υφιστάμενο καθεστώς, να 

καταρτιστεί πλάνο εξορθολογισμού του, σύμφωνα και με τις συστάσεις της υπό αναφορά 

μελέτης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι αποφάσισε τη συνέχιση των εργασιών του ΣΚ και ότι 

το Τμήμα θα ετοιμάσει πλάνο εξορθολογισμού του. 

β. Αποθήκη. Από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήσαμε στο ΣΚ παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Μετατροπή αποθεμάτων. Διενεργήσαμε δειγματοληπτική φυσική καταμέτρηση 

αποθεμάτων στις 10.11.2020 και, όπως παρατηρήσαμε, σε μια περίπτωση, εκ πρώτης 

όψεως, προέκυψε έλλειμμα 29.000 κιλών ακαθάριστου σπόρου. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η πιο πάνω διαφορά/έλλειμμα προέκυψε λόγω της δρομολόγησης 

της διαδικασίας επεξεργασίας/καθαρισμού του ακαθάριστου σπόρου. 

Συναφώς αναφέραμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 100, όταν γίνεται 

μετατροπή/μεταποίηση υλικού πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Εκδόσεως, το οποίο να 

αποστέλλεται στον υπεύθυνο λειτουργό του εργαστηρίου μαζί με το Δελτίο Μετατροπής, σε 

δύο αντίγραφα. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, ο υπεύθυνος λειτουργός του εργαστηρίου 

πρέπει να επιστρέφει τα μεταποιημένα είδη στον Αποθηκάριο, ο οποίος θα υπογράψει και τα 

δύο Δελτία Μετατροπής και, αφού παραλάβει τα μεταποιημένα είδη, να τα καταχωρίσει στα 

Καθολικά Αποθήκης. 
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Σύσταση: Κατά τη διαδικασία μετατροπής/καθαρισμού του ακαθάριστου σπόρου, τόσο ο 

υπεύθυνος λειτουργός του εργαστηρίου μεταποίησης, όσο και ο Αποθηκάριος, να 

συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 100.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα καθορίσει διαδικασία με σκοπό την 

εφαρμογή του Κανονισμού Αποθηκών αρ. 100. 

(ii) Ενημέρωση Καθολικού Αποθήκης. Παρατηρήσαμε ότι σε συγκεκριμένη σελίδα του Καθολικού 

Αποθήκης, οι ημερομηνίες παραλαβών και εκδόσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τα έτη 

2019 και 2020, δεν καταχωρίστηκαν με ορθή χρονολογική σειρά, πρακτική η οποία, εκτός ότι 

είναι λανθασμένη, φανερώνει ότι το Καθολικό δεν ενημερώνεται έγκαιρα, γεγονός που 

δυσχεραίνει την παρακολούθηση και έλεγχο του αποθέματος. 

Σύσταση: Για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των αποθεμάτων και συμμόρφωση με 

τους Κανονισμούς Αποθηκών,  ο Αποθηκάριος να ενημερώνει το Καθολικό Αποθήκης 

έγκαιρα και με ορθή χρονολογική σειρά. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα διασφαλίσει τη διενέργεια τακτικού ελέγχου για 

διακρίβωση ότι ο Αποθηκάριος ενημερώνει έγκαιρα και ορθά το Καθολικό Αποθήκης.  

(iii) Εκδόσεις (πωλήσεις). Κατά τον έλεγχο των εκδόσεων του 2019 από το Καθολικό Αποθήκης, στις 

σχετικές αποδείξεις είσπραξης, παρατηρήσαμε ότι το Καθολικό Αποθήκης δεν ενημερώνεται 

κάθε φορά που διενεργείται πώληση, αλλά συγκεντρωτικά μηνιαία. 

Σχετικά αναφέραμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 83, κάθε έκδοση αποθεμάτων 

πρέπει να υποστηρίζεται με κατάλληλα δελτία. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών 

αρ. 86, πωλήσεις αποθεμάτων από Τμηματικές Αποθήκες, π.χ. γεωργικών προϊόντων, πρέπει να 

αφαιρούνται από τα Καθολικά Αποθήκης με την απόδειξη είσπραξης κατά την πώλησή τους. 

Σύσταση: Ο Αποθηκάριος να καταχωρίζει στο Καθολικό Αποθήκης την κάθε έκδοση, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 83. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι κάθε έκδοση θα καταχωρίζεται σύμφωνα με τον υπό 

αναφορά Κανονισμό Αποθηκών. 

(iv) Πωλήσεις επί πιστώσει. Στις περιπτώσεις πώλησης αποθεμάτων με πίστωση, πρέπει να 

εκδίδεται το προβλεπόμενο έντυπο ΓΛ 25 «Φορολογικό τιμολόγιο επί πιστώσει». Όπως 

διαπιστώσαμε, στις περιπτώσεις αυτές, το ΣΚ αντί να εκδίδει τον υπό αναφορά τύπο τιμολογίου, 

συντάσσει μια εσωτερική κατάσταση, πρακτική η οποία εγκυμονεί κινδύνους, σε σχέση με την 

παρακολούθηση και έλεγχο της είσπραξης των οφειλομένων. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις πωλήσεων επί πιστώσει, το ΤΓ να εκδίδει το προβλεπόμενο 

έντυπο ΓΛ 25 «Φορολογικό τιμολόγιο επί πιστώσει». 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι στις περιπτώσεις πώλησης αποθεμάτων με 

πίστωση, θα χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο έντυπο. 

(v) Μητρώο Λυτών Φύλλων. Για την τήρηση των Καθολικών Αποθήκης, στο ΣΚ τηρούνται 

Μητρώα λυτών φύλλων. Διαπιστώσαμε ότι, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Κανονισμού 
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Αποθηκών αρ. 14(α), τα λυτά φύλλα, κατά την παραλαβή τους, δεν καταχωρίζονται κατά 

αύξοντα αριθμό, στο προβλεπόμενο, Μητρώο, αλλά καταχωρίζονται στο Μητρώο Βιβλίων 

Είσπραξης, προκειμένου να χρεωθούν στον παραλήπτη. Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό αυτό, αν χρησιμοποιούνται καθολικά με λυτά φύλλα, οι Διευθυντές των 

Τμημάτων πρέπει να βεβαιώνονται ότι λαμβάνονται ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα για 

τη φύλαξη και έκδοσή τους. Όπως προκύπτει, το ΤΓ δεν λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα για την τήρηση και παρακολούθηση των λυτών φύλλων.  

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να διασφαλίσει ότι ο υπεύθυνος λειτουργός  τηρεί 

το Μητρώο λυτών φύλλων, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο και το ενημερώνει 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το μητρώο λυτών φύλλων θα χρεωθεί, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών σε υπεύθυνο άτομο και θα φυλάσσεται κλειδωμένο. 

(vi) Πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 9(στ), τα 

καθήκοντα ενός Διευθυντή Τμήματος, σχετικά με τα αποθέματα που βρίσκονται υπό τον 

έλεγχό του, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποβολή, κάθε χρόνο, πιστοποιητικού 

ελέγχου των αποθεμάτων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110, δηλαδή 

στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να 

βεβαιώνεται ότι έχουν επιθεωρηθεί όλα τα Μητρώα, συμπεριλαμβανομένων και των 

Καθολικών Αποθήκης, οι καταχωρήσεις για το έτος έχουν συμπληρωθεί, είναι κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένες, τα υπόλοιπα των αποθεμάτων έχουν αντιπαραβληθεί με φυσική 

καταμέτρηση των αποθεμάτων και οι τυχόν διαφορές έχουν τακτοποιηθεί. Επίσης, το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνου, 

αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο. 

Παρατηρήσαμε ότι, ο Προϊστάμενος του ΣΚ ετοιμάζει μηνιαία, για ενημέρωση της 

Διευθύντριας του Τμήματος, πίνακες με την κίνηση των καθαρισμένων σπόρων, με 

αναφορά στο είδος, ποικιλία, παραγωγή, πωλήσεις και υπόλοιπο στην αρχή και τέλος του 

μήνα. Ωστόσο, δεν ετοιμάζεται οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο που να αφορά στα υπόλοιπα 

του ακαθάριστου σπόρου. Επιπρόσθετα, δεν ετοιμάζεται πιστοποιητικό φυσικής 

καταμέτρησης στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς 

Αποθηκών. 

Σύσταση: Για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση όλου του αποθέματος, καθώς και 

συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών Αποθηκών, στο τέλος κάθε έτους να 

διενεργείται καταμέτρηση, για όλα τα είδη της αποθήκης και να εκδίδεται το υπό αναφορά 

πιστοποιητικό. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα διενεργείται καταμέτρηση για όλα τα είδη της 

αποθήκης και θα εκδίδεται το προβλεπόμενο πιστοποιητικό στο τέλος κάθε έτους. 

(vii) Διαδικασίες και πρακτικές. Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(I)/2014), «σύστημα εσωτερικού ελέγχου» σημαίνει όλες 

τις διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές, που εφαρμόζει οικονομικός φορέας, με ευθύνη του 
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Προϊστάμενού του, έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Προκειμένου να τύχουν ορθής και 

αποτελεσματικής εφαρμογής, οι διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές θα πρέπει να 

καταγράφονται και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Όπως διαπιστώσαμε, οι σχετικές διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές, που αφορούν στις 

εργασίες του ΣΚ, δεν ήταν καταγεγραμμένες, γεγονός που δυσχέρανε τον έλεγχο.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε την καταγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά 

στο ΣΚ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα καταγράψει τις διαδικασίες και το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στο ΣΚ. 

6.1.9 Καταγραφή του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού 

στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας (ΚΕΑ) 

Η συνολική δαπάνη του Τμήματος, για υπερωριακή αμοιβή, ανήλθε, κατά το 2019, στα €61.627, από 

το οποίο ποσό ύψους €58.094 αφορά σε υπερωριακή απασχόληση του ΩΚΠ που εργάζεται στην ΚΕΑ. 

Το πιο πάνω αφορά στη χρηματική αποζημίωση του 90% του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, 

ενώ το υπόλοιπο 10% αποζημιώνεται με ελεύθερο χρόνο. 

Συναφώς αναφέραμε ότι στην ΚΕΑ, η οποία υπάγεται στον ΚΖΠΔΖ, εφαρμόζεται πρόγραμμα 

γενετικής βελτίωσης για την αναβάθμιση του γενετικού υλικού του πληθυσμού των αιγών/ προβάτων 

της Κύπρου και λόγω της φύσης των εργασιών της, προκύπτει ανάγκη για συστηματική υπερωριακή 

απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, σε σχέση με τις εργασίες αρμέγματος και 

ταΐσματος των ζώων, ενώ κατά την περίοδο των γεννών, η ανάγκη αυτή είναι αυξημένη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπεύθυνος της Έπαυλης δεν εργαζόταν υπερωριακά και η προσέλευση και 

αποχώρηση των υπαλλήλων δεν καταγράφονταν σε ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου, 

με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ορθότητα των ωρών που καταγράφονταν στα παρουσιολόγια 

κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, εισηγηθήκαμε, σε προηγούμενο έλεγχο μας, όπως μελετηθεί 

το ενδεχόμενο εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και 

αποχώρησης.  

Παρόλο ότι, κατόπιν της υπό αναφορά σύστασής μας, εγκαταστάθηκε σχετικό σύστημα, όπως μας 

ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος, αυτό δεν αξιοποιείτο για σκοπούς ελέγχου του χρόνου 

υπερωριακής απασχόλησης, καθώς ήταν εγκατεστημένο στον διάδρομο των γραφείων των 

Κυβερνητικών Αγροκτημάτων, χώρος ο οποίος, σε μη εργάσιμες ώρες, δεν ήταν προσβάσιμος. Στη 

συνέχεια, λόγω του πιο πάνω, το σύστημα τοποθετήθηκε σε εξωτερικό σημείο των κτηρίων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, από τον Αύγουστο του 2020, το εν λόγω σύστημα βρισκόταν εκτός 

λειτουργίας, λόγω βλάβης. Ως αποτέλεσμα, έκτοτε δεν διασφαλιζόταν η ορθότητα των ωρών που 

καταγράφονταν στα παρουσιολόγια κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι οποίες είναι 

σημαντικές. Συναφώς αναφέραμε ότι, σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, το ΤΓ εξετάζει το 

ενδεχόμενο μεταφοράς στην ΚΕΑ, ενός τέτοιου συστήματος από κτήριο στη Λευκωσία, του 

οποίου τερματίστηκε η ενοικίαση.  
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Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, στις απαιτούμενες 

ενέργειες για επιδιόρθωση ή εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου 

προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού στην ΚΕΑ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία κατακύρωσης 

διαγωνισμού για αντικατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου 

προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού στην ΚΕΑ. 

6.1.10 Καταγγελίες κατά του πρώην διευθυντή και γραμματέα δύο εταιρειών και Λειτουργού 

του ΤΓ 

Σε καταγγελία, ημερ. 11.11.2019, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία υποβλήθηκε στην 

Αστυνομία, με κοινοποίηση τόσο στην Υπηρεσία μας, όσο και στον Υπουργό ΓΑΑΠ, ΤΓ, ΚΥ, Έφορο 

Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ΕΔΥ, αναφέρονταν θέματα που αφορούσαν σε 

παράβαση της περί εταιρειών νομοθεσίας, εξαπάτηση πελατών και εταιρειών, νοθεία και κλοπή 

γάλακτος, ζωοκλοπή και άλλες παρατυπίες, μη τήρηση του μητρώου βοοειδών και άλλων 

διαδικασιών που απαιτούνται από τις ΚΥ, καθώς και σε σχετικές ενέργειες του Εφόρου Εταιρειών 

και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  

Τόσο η πιο πάνω καταγγελία, όσο και άλλη σχετική, που υποβλήθηκε στις 18.1.2021 στο ΤΓ, με 

κοινοποίηση, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία μας, ενέπλεκαν συγκεκριμένο Λειτουργό του ΤΓ, 

αναφέροντας θέματα διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς. Το ΤΓ, με επιστολή του, ημερ. 

13.4.2021, μας πληροφόρησε ότι διαβίβασε σχετική αλληλογραφία στο Υπουργείο ΓΑΑΠ και 

εισηγήθηκε όπως οριστεί Ερευνών Λειτουργός για το θέμα, ενώ το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολές 

του, ημερ. 26.1.2021 και 5.4.2021, ζήτησε ενημέρωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας, αναφορικά με 

την εξέλιξη αστυνομικής έρευνας εναντίον του εν λόγω Λειτουργού. 

Σχετικά με τις πιο πάνω εταιρείες, καταχωρίστηκε στις 6.11.2019 καταγγελία, στην Αστυνομική 

Διεύθυνση Λευκωσίας, Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί της 

Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία 

Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου (Ν. 51(I)/2016). 

Επίσης, σύμφωνα με νέα ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας την 1.6.2021, 

παρόλο που Λειτουργοί του ΤΓ εισηγήθηκαν την επιστροφή δύο τεμαχίων που κατέχουν οι εν 

λόγω εταιρείες, στο Τμήμα, εντούτοις η Διευθύντρια του ΤΓ δεν το επέτρεψε. 

Ζητήσαμε τα σχόλια της Διευθύντριας του ΤΓ επί του θέματος.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, με επιστολή 

του προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ και κοινοποίηση στο ΤΓ, τους ενημέρωσε ότι η διερεύνηση 

συγκεκριμένης υπόθεσης ολοκληρώθηκε και δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα για 

ποινική δίωξη του εν λόγω Λειτουργού Γεωργίας. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, για άλλες 

καταγγελίες εναντίον του ίδιου Λειτουργού, οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς 

και ότι εισηγήθηκε, στο Υπουργείο ΓΑΑΠ όπως αυτός, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, τεθεί 

αμέσως σε διαθεσιμότητα, μέχρι την τελική συμπλήρωση της υπόθεσης. Όπως πρόσφατα 

πληροφορηθήκαμε, ο υπό αναφορά Λειτουργός τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.12.2021. 
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Όσον αφορά στην ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας την 1.6.2021, η 

Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, ο υπό αναφορά ισχυρισμός δεν ευσταθεί. Όπως μας 

ανέφερε η ίδια στις 4.6.2021, έδωσε οδηγίες για εξέταση του αιτήματος και μετά από εισήγηση 

του αρμόδιου Κλάδου, στις 15.7.2021 απέστειλε σχετική επιστολή στην εταιρεία και αφού έκρινε 

δικαιολογημένη την τεκμηρίωση αυτής, σύμφωνα με απαντητική της επιστολή, δόθηκαν οδηγίες 

για ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι, εντός ενός έτους θα ξεκινήσει η 

διαδικασία για την πλήρη αξιοποίηση όλων των οικοπέδων που κατείχε. 

6.1.11 Διερεύνηση καταγγελιών εναντίον δημόσιων λειτουργών 

α. Καταγγελία εναντίον Λειτουργού Γεωργίας για ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε 

ιδιωτική εταιρεία. Η Υπηρεσίας μας είχε παλαιότερα διαπιστώσει τη συμμετοχή Λειτουργού του 

ΤΓ στη διοίκηση επιχείρησης ιδιωτικής φύσης, οι δραστηριότητες της οποίας ήταν άμεσα 

συνδεδεμένες με την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων του, χωρίς την προηγούμενη 

εξασφάλιση σχετικής άδειας από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 65(3) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990-2006 και ζήτησε την πειθαρχική 

διερεύνηση του θέματος.  

Η Διευθύντρια του Τμήματος, με επιστολή της, ημερ. 23.6.2014, προς την τότε Γενική Διευθύντρια 

του Υπουργείου ΓΑΑΠ, εισηγήθηκε τον διορισμό συγκεκριμένου Ερευνώντος Λειτουργού για τη 

διερεύνηση του θέματος. Η πειθαρχική υπόθεση ολοκληρώθηκε και η ΕΔΥ, με επιστολή της, 

ημερ. 11.6.2019, ενημέρωσε τον υπό αναφορά λειτουργό ότι, αφού έλαβε υπόψη τα περιστατικά 

της υπόθεσης και τα όσα επικαλέστηκε ο ίδιος για μετριασμό της πειθαρχικής ποινής, αποφάσισε 

την υποβολή της χρηματικής ποινής ύψους €5.000. Στις 12.6.2019 και 18.6.2019 έλαβαν γνώση 

της υπό αναφορά επιστολής το Υπουργείο ΓΑΑΠ και το ΤΓ, αντίστοιχα. 

Κατά τον έλεγχό μας στις 18.11.2020, διαπιστώσαμε ότι το πιο πάνω ποσό δεν είχε τακτοποιηθεί, 

ούτε και το ΤΓ είχε λάβει οποιαδήποτε μέτρα για είσπραξή του. Κατόπιν της πιο πάνω 

διαπίστωσής μας, για την οποία είχαμε ενημερώσει προφορικώς τη Διευθύντρια του Τμήματος, η 

τελευταία, με επιστολή της ημερ. 19.11.2020, προς τον εν λόγω Λειτουργό, τον ενημέρωσε ότι το 

οφειλόμενο ποσό θα αποκόπτεται σταδιακά από τον μισθό του, αρχομένου από τον μήνα 

Δεκέμβριο του 2020 και θα συνεχίσει μέχρι την τελική εξόφλησή του. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για είσπραξη 

των χρηματικών ποινών. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έχει υιοθετήσει τη σύστασή μας και, όσον αφορά στη 

συγκεκριμένα περίπτωση, το ποσό της χρηματική ποινής έχει εισπραχθεί. 

β. Καταγγελία εναντίον Λειτουργού Γεωργίας Α' για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος, σε σχέση με υποκλοπή και πώληση λογισμικού. Το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με 

επιστολή του, ημερ. 29.5.2014, προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζήτησε την παραχώρηση 

αντιγράφων του ανακριτικού υλικού της πιο πάνω υπόθεσης, από το οποίο δεν προέκυψε 

μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τη διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εν λόγω υπάλληλο, για 

σκοπούς προώθησης της ολοκλήρωσης της δικής του διερεύνησης, σε σχέση με ενδεχόμενη 

διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω υπάλληλο. Σύμφωνα με επιστολή του 
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Υπουργείου ΓΑΑΠ, ημερ. 20.10.2015, προς το ΤΓ, το Υπουργείο είχε διορίσει Ερευνώντα 

Λειτουργό για τη διερεύνηση του θέματος. Το ΤΓ, με επιστολή του, ημερ. 12.7.2018, ζήτησε, από 

το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ενημέρωση για τυχόν περαιτέρω εξέλιξη του θέματος, η οποία δεν 

απαντήθηκε.   

Ζητήσαμε, από τη Διευθύντρια του ΤΓ, ενημέρωση επί του θέματος. 

Σύσταση: Επιβάλλεται όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Τμήμα δεν τυγχάνει τακτικής 

ενημέρωσης από το Υπουργείο ΓΑΑΠ για την εξέλιξη παρόμοιων υποθέσεων, ζητεί σχετική 

γραπτή ενημέρωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολή ημερ. 29.12.2020, 

την ενημέρωσε ότι, κατόπιν μελέτης του μαρτυρικού υλικού για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος από τον εν λόγω Λειτουργό, η αρμόδια Αρχή αποφάσισε, στις 20.9.2018, τον 

τερματισμό της διαδικασίας, καθότι δεν διαπιστώθηκε η διάπραξη οποιουδήποτε πειθαρχικού 

παραπτώματος.  

γ. Ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Λειτουργό Γεωργίας. Όπως 

προκύπτει από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, Λειτουργός Γεωργίας, κατά του οποίου 

διεξάγεται ανάκριση από την Αστυνομία για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, 

παρείχε υπηρεσίες σε κέντρο ιππασίας.  Επειδή εάν αυτό ευσταθεί, χωρίς να  έχει εξασφαλιστεί η 

σχετική προβλεπόμενη από τη νομοθεσία έγκριση, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για ιδιωτική 

απασχόληση, ζητήσαμε ενημέρωση από τη Διευθύντρια του ΤΓ.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, με επιστολή της, ημερ. 26.5.2021, προς το 

Υπουργείο ΓΑΑΠ, εισηγήθηκε τον διορισμό Ερευνώντα Λειτουργού, για διερεύνηση τυχόν 

πειθαρχικών παραπτωμάτων. Μας ανέφερε επίσης ότι, το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με απαντητική 

επιστολή του, ημερ. 27.7.2021, εισηγήθηκε όπως, στην παρούσα φάση, να μην διοριστεί Ερευνών 

Λειτουργός, μέχρι την τελεσιδικία του Δικαστηρίου, καθώς και εάν επιβάλλεται να ασκηθεί 

πειθαρχική έρευνα για θέμα που διαφέρει από αυτό που ασκήθηκε ποινική δίωξη, θα εξαρτηθεί 

από τα ευρήματα της ποινικής έρευνας. 

6.1.12 Έκτακτες επιθεωρήσεις μετρητών σε γραφεία του ΤΓ στη Λευκωσία και Λεμεσό 

Κατά τον έλεγχο διενεργήσαμε έκτακτη επιθεώρηση μετρητών στις/στους Ταμίες των ΚΓ, του 

Τομέα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του Κλάδου Οπωροκηπευτικών, του ΕΓΓ 

Λευκωσίας-Κερύνειας και του ΣΚ, καθώς και σε Εισπράκτορες του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών. 

Από τη διενέργεια του ελέγχου μας, προέκυψαν τα πιο κάτω: 

α. ΕΓΓ Λευκωσίας-Κερύνειας. Διαπιστώσαμε ότι τα Βιβλία απόδειξης είσπραξης δεν επιστρέφονται 

έγκαιρα και πριν την έκδοση νέου Βιβλίου απόδειξης είσπραξης στη Λειτουργό Είσπραξης Εσόδων. 

Συγκεκριμένα, η μία εκ των δύο Λειτουργών Είσπραξης Εσόδων είχε στην κατοχή της τέσσερα επιπλέον 

Βιβλία απόδειξης είσπραξης, τα οποία είχαν συμπληρωθεί μέχρι και δύο χρόνια πριν, αλλά δεν είχαν 

επιστραφεί πριν τη χορήγηση των επόμενων Βιβλίων απόδειξης είσπραξης. Η πρακτική μη επιστροφής 

των υπό αναφορά βιβλίων πριν τη χορήγηση νέου ελλοχεύει τον κίνδυνο μη κατάθεσης/ενσωμάτωσης 

των εισπράξεων στα έσοδα και, κατ΄ επέκταση, απάτης και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος.  
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Επίσης, από την επιθεώρηση του Βιβλίου Ταμείου, διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν περίοδοι όπου οι 

καταθέσεις σε τραπεζικό ίδρυμα δεν γίνονταν καθημερινά, σύμφωνα με τη ΔΛΟ αρ. 30(α), αλλά ούτε 

και σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επίσης, όπως μας ανέφερε τόσο η Επαρχιακή Γεωργική Λειτουργός, όσο και ο Ταμίας, αντιμετωπίζονται 

προβλήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, όσον αφορά στη δυνατότητα να δίνονται 

ρέστα. 

β. Τομέας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του Κλάδου Οπωροκηπευτικών. 

Παρατηρήσαμε ότι οι καταθέσεις μετρητών δεν γίνονταν καθημερινά, σύμφωνα με τη ΔΛΟ αρ. 

30(α), αλλά ούτε και σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις της περιόδου που ελέγξαμε, δεν κατατίθετο 

ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό του ταμείου στην τράπεζα, αλλά παρακρατείτο μικρό υπόλοιπο για 

σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας του, όσον αφορά στη δυνατότητα να δίνονται ρέστα, γεγονός που 

δυσχεραίνει τον έλεγχό του.  

Συστάσεις: Η υπεύθυνη Λειτουργός τήρησης του Μητρώου Βιβλίων Είσπραξης, κατά τη χρέωση νέων 

Βιβλίων απόδειξης είσπραξης στους εισπράκτορες, να βεβαιώνεται ότι έχουν επιστραφεί τα 

προηγούμενα και συμπληρωμένα βιβλία είσπραξης τα οποία κατέχουν. Όσον αφορά στη μη έγκαιρη 

κατάθεση των μετρητών, θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι, και να ληφθούν αμέσως μέτρα για 

εφαρμογή της ΔΛΟ 30(α). Επίσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπό αναφορά Ταμείων, η 

Διευθύντρια του Τμήματος να ζητήσει από τη Γενική Λογίστρια τη δημιουργία Ταμείου Πάγιας 

Προκαταβολής, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμο ποσό για ρέστα, όπως έγινε ήδη στις 

περιπτώσεις της Κεντρικού Ταμία και του ΣΚ του ΤΓ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις εισηγήσεις μας και ότι έχει ήδη 

δρομολογήσει μέτρα για υιοθέτηση των συστάσεών μας. 

γ. Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών. Σε  προηγούμενο έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, οι εισπράκτορες του 

Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών, στα ΚΓ του Τμήματος, δεν τηρούσαν Μητρώο Εγγραφής Βιβλίων 

Είσπραξης, ούτε και Βιβλίο Ταμείου ή Βοηθητικό Βιβλίο Ταμείου, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ 

αρ. 31 και 59(α). Κατά τον επόμενο έλεγχο, διαπιστώσαμε και πάλι, μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες 

των υπό αναφορά ΔΛΟ. 

Σύσταση: Όλοι οι εισπράκτορες θα πρέπει να τηρούν Μητρώο Εγγραφής Βιβλίων Είσπραξης, καθώς 

και Βιβλίο Ταμείου ή Βοηθητικό Βιβλίο Ταμείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΛΟ αρ. 31 και 59(α). 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έλαβε μέτρα για εφαρμογή των συστάσεών μας. 

δ. ΕΓΓ Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διενεργήσαμε έκτακτη επιθεώρηση μετρητών 

στο ΕΓΓ Λεμεσού, στη Μονάδα Ελέγχου Νομοθεσιών Λεμεσού και στον Κλάδο Αμπελουργίας και 

Οινολογίας και διαπιστώσαμε διάφορες αδυναμίες, για την αντιμετώπιση των οποίων 

υποβάλαμε σχετικές εισηγήσεις. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έλαβε μέτρα για εφαρμογή των συστάσεών μας. 
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6.1.13 Οικονομική βοήθεια σε εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους 

Στον Προϋπολογισμό του Τμήματος για το έτος 2020, περιλαμβάνονται πρόνοιες ύψους €700.000 

και €250.000 για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, 

λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ) και ειδικής 

ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους 

αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους 

δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ), αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα υπό αναφορά Σχέδια, απαραίτητη 

προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Κοινοτάρχη και Μέλη του 

Κοινοτικού Συμβουλίου, ότι, όσον αφορά στο ΣΕΓ, στο ΣΕΝΓΑΑ και αγροβιοτέχνες η αίτηση που 

θα υποβληθεί είναι πλήρης και αληθής και ότι ο αιτητής, για σκοπούς οικονομικής βοήθειας σε 

εγκλωβισμένους για δημιουργία μικρής αγροτικής βιοτεχνίας, έχει δημιουργήσει τη δική του 

αγροτική βιοτεχνία, για την παρασκευή (περιγραφή προϊόντων)…… όπως έχει εγκριθεί η αίτησή 

του και ο απαραίτητος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί. 

επίσης, σύμφωνα με τηλεφωνική καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, στις αιτήσεις 

που υποβάλλουν οι Ελληνoκύπριοι εγκλωβισμένοι που διαμένουν στην περιοχή Ριζοκαρπάσου 

και Αγίας Τριάδας, για σκοπούς επιχορηγήσεων από τον ΚΟΑΠ, δηλώνουν ότι καλλιεργούν και γη, 

η οποία ωστόσο δεν τους ανήκει και ως εκ τούτου δεν δηλώνεται η πραγματική έκταση γης που 

τους ανήκει και καλλιεργούν.  Παρά ταύτα, οι Κοινοτάρχες βεβαίωναν τις εκτάσεις αυτές, που δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οι εγκλωβισμένοι δικαιούχοι μοιράζονται την 

επιχορήγηση που λάμβαναν με τους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες της γης. 

Οι Κοινοτάρχες των υπό αναφορά Κοινοτικών Συμβουλίων, με επιστολή τους, ημερ. 5.4.2021, 

προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Επίτροπο Προεδρίας, ενημέρωσαν ότι 

πλέον δεν θα πιστοποιούν αιτήσεις εγκλωβισμένων γεωργών/κτηνοτρόφων για σκοπούς λήψης 

επιδοτήσεων, για λόγους που επεξηγούν στην εν λόγω επιστολή. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, με σκοπό τη συζήτηση τόσο του προβλήματος που 

προέκυψε από την άρνηση των εν λόγω Κοινοταρχών να μην πιστοποιούν τις αιτήσεις 

εγκλωβισμένων γεωργών/κτηνοτρόφων για σκοπούς λήψης επιδοτήσεων, όσο και άλλων 

θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση της εφαρμογής των Σχεδίων, πραγματοποιήθηκε, στις 

7.6.2021, σύσκεψη στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Κοινοταρχών, ενώ θα 

πραγματοποιηθούν και νέες συναντήσεις. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Επίτροπο Προεδρίας ενημέρωση για τα μέτρα που προτίθεται να 

λάβει για επίλυση του προβλήματος. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας μάς πληροφόρησε ότι κατά καιρούς έγιναν διάφορες βελτιωτικές 

αναθεωρήσεις στο ΣΕΓ, με απώτερο σκοπό τον, όσον το δυνατό, καλύτερο έλεγχο των στοιχείων 

των αιτήσεων και τη δικαιότερη κατανομή της οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να εξασκήσει τον απαιτούμενο 

έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, οι οποιεσδήποτε 

διαφοροποιήσεις ή βελτιώσεις των υπό αναφορά Σχεδίων εγκρίνονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, μετά από Πρόταση που υποβάλλει το Υπουργείο ΓΑΑΠ, που ετοιμάζεται, μετά από 
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συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Οικονομικών. Επίσης, μας ανέφερε ότι τα στοιχεία των αιτήσεων επιβεβαιώνονται από τα οικεία 

Κοινοτικά Συμβούλια και ελέγχονται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, λαμβάνοντας 

υπόψη και των δορυφορικών εικόνων του ΚΟΑΠ, διαδικασία η οποία επίλυσε το σοβαρό 

πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τις επιφυλάξεις που παρουσίασαν οι Κοινοτάρχες. 

6.1.14 Οχήματα 

Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε σε ΒΚΟ και σε αναφορές του ΣΔΣ οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται από το ΤΓ, διαπιστώσαμε τα πιο κάτω. 

α. Στόλος οχημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για σκοπούς του ελέγχου, 

από τον Συντονιστή Υπηρεσιακών Οχημάτων, ο στόλος οχημάτων του ΤΓ αριθμεί 103 οχήματα, 

από τα οποία τα 85 είναι ενεργά και για τα υπόλοιπα 18 προωθείται διαδικασία απόσυρσής τους. 

Παρατηρήσαμε ότι η ηλικία 13 από τα ενεργά οχήματα κυμαίνεται μεταξύ των 20 και 28 ετών, 40 

οχημάτων από 15 μέχρι 20 ετών και 32 οχημάτων από ενός μέχρι 14 ετών. 

Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Συντονιστή Υπηρεσιακών Οχημάτων του Τμήματος, ημερ. 

7.10.2020, προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προκύπτει η ανάγκη για αντικατάσταση 36 

οχημάτων και αγορά 26 νέων οχημάτων. 

β. Αποκλίσεις μεταξύ στοιχείων του ΒΚΟ και της αναφοράς του ΣΔΣ. Από έλεγχο που 

πραγματοποιήσαμε σε έξι από τα 85 ενεργά οχήματα, που χρησιμοποιούνται από το ΤΓ, για τον 

μήνα Οκτώβριο του 2019 και για ένα συγκεκριμένο όχημα, πρόσθετα για τον Αύγουστο του 2019, 

διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:  

(i) Σε επτά περιπτώσεις διαπιστώθηκαν κινήσεις, έως και 11 χιλιομέτρων (με μέσο όρο 3,7 

χιλιομέτρων), που καταγράφηκαν από το ΣΔΣ αλλά δεν αναφέρονταν στο ΒΚΟ. 

(ii) Σε δέκα περιπτώσεις διαπιστώθηκαν κινήσεις, έως και 116 χιλιομέτρων (με μέσο όρο 53,1 

χιλιομέτρων), που καταγράφηκαν στο ΒΚΟ, αλλά δεν αναφέρονταν στο ΣΔΣ. 

(iii) Σε όλες τις περιπτώσεις των υπό αναφορά οχημάτων, για όλους τους υπό εξέταση μήνες, το 

ολικό χιλιομέτρων κίνησης του μήνα στο ΣΔΣ ήταν λιγότερο κατά 1.005 χιλιόμετρα, σε 

σύγκριση με το ολικό χιλιομέτρων κίνησης στο ΒΚΟ, με τις διαφορές να κυμαίνονται από 51 

μέχρι 222 χιλιόμετρα (με μέσο όρο τα 143,6 χιλιόμετρα). 

(iv) Σε 77 περιπτώσεις, η ώρα αναχώρησης ή επιστροφής του οχήματος διέφερε μεταξύ της 

κατάστασης του ΣΔΣ και του ΒΚΟ, από 16 λεπτά, μέχρι 9 ώρες και 21 λεπτά (με μέσο όρο τη 

μια ώρα). 

(v) Σε 57 περιπτώσεις υπήρχε διαφορά στην ημερήσια ολική απόσταση κίνησης, μεταξύ των 

αναφορών στο ΣΔΣ και των καταχωρίσεων ΒΚΟ, μέχρι και 66 χιλιόμετρα (με μέσο όρο τα 11 

χιλιόμετρα). 

(vi) Παρατηρήσαμε ότι, ενώ στο ΒΚΟ, ο προορισμός της κίνησης καταχωρίζεται κανονικά, ο 

σκοπός της κίνησης, ως επί το πλείστον, δεν καταχωρίζεται επαρκώς από τους οδηγούς. 
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Ως εκ των πιο πάνω, διαπιστώσαμε ότι τα στοιχεία που καταχωρίζονται, από τους οδηγούς, στο ΒΚΟ, 

παρουσιάζουν συστηματικές και σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τις αναφορές του ΣΔΣ.  

γ. Παραβιάσεις ορίου ταχύτητας πέραν των 120 χιλιομέτρων. Από την επισκόπηση της 

αναφοράς του ΣΔΣ, σχετικά με τις παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας των 120 χιλιομέτρων από τα 

οχήματα του Τμήματος για το έτος 2019, παρατηρήσαμε τα πιο κάτω: 

(i) Κατά το έτος 2019, σημειώθηκαν συνολικά 656 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, που 

αφορούσαν σε 29 από τα 85 ενεργά οχήματα, ποσοστό που αναλογεί σε 34%.  

(ii) Συγκεκριμένο όχημα παραβίασε το όριο 97 φορές μέσα στο έτος 2019. 

(iii) Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, 14 από τα οχήματα παραβίασαν το όριο ταχύτητας 

περισσότερο από δέκα φορές. 

(iv) Όλες οι παραβιάσεις διήρκησαν πέραν του ενός λεπτού, όμως λιγότερο των δύο λεπτών. 

(v) Σημειώθηκαν 221 περιπτώσεις όπου καταγράφηκε ταχύτητα μεταξύ των 130 και 140 χιλ/ώρα 

και 17 περιπτώσεις ταχύτητας πέραν των 140 χιλ/ώρα, με τη μεγαλύτερη παραβίαση ορίου να 

ήταν 155,4 χιλ/ώρα. 

δ. Τήρηση των σχετικών προνοιών στους Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν τηρείται Μηνιαίο κοστολόγιο οχήματος/μηχανήματος για τον στόλο 

οχημάτων του Τμήματος, όπως προνοείται από τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 122(1)(β). Όπως 

ενημερωθήκαμε, ο λόγος μη τήρησής του έγκειται στο γεγονός ότι δεν παραχωρούνται επαρκή και 

κατάλληλα στοιχεία και ανάλυση του κόστους για κάθε όχημα από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου καθίσταται αδύνατη. Επιπλέον, 

διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού Αποθηκών αρ. 122(2), αφού δεν 

υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο άτομο τα Σημειωματάρια Διαδρομών σε όλες τις περιπτώσεις. 

Συστάσεις:  

(i) Ο Συντονιστής Υπηρεσιακών Οχημάτων: 

 να κοινοποιήσει στους οδηγούς των οχημάτων του Τμήματος, τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

 να δώσει οδηγίες προς τους οδηγούς για την κατάλληλη συμπλήρωση των ΒΚΟ, 

 να πραγματοποιεί τυχαίους ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως καλή 

πρακτική, για να εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ του ΣΔΣ και ΒΚΟ, οι 

οποίες θα πρέπει να διερευνώνται και να τεκμηριώνονται επαρκώς και 

 να μεριμνήσει όπως τα Σημειωματάρια Διαδρομών κάθε οχήματος, θεωρούνται και 

υπογράφονται από αρμόδιο Λειτουργό.  

(ii) Η Διευθύντρια του ΤΓ να ζητήσει από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όπως 

παραχωρεί, σε μηνιαία βάση, τα κατάλληλα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να καταστεί 

δυνατή η συμπλήρωση του Μηνιαίου κοστολογίου οχήματος/μηχανήματος, όπως 

προβλέπεται. 
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, έχει υιοθετήσει τις συστάσεις μας, καθώς και ότι με 

επιστολή της, ημερ. 22.7.2021, προς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ζήτησε την 

υποβολή των στοιχείων που αφορούν στις λειτουργικές δαπάνες των οχημάτων, σε μηνιαία 

βάση. 

ε. Κατά την επίσκεψή μας στα γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας στη Λεμεσό, 

αντιπαραβάλαμε τις αποδείξεις του πρατηρίου ανεφοδιασμού καυσίμων με τις πληροφορίες που 

ήταν καταγραμμένες στα ΒΚΟ τριών οχημάτων και διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Βάσει του ΒΚΟ του ενός οχήματος, για τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, αυτό 

ανεφοδιάστηκε με καύσιμα στις 20.2.2020, ενώ βάσει της απόδειξης που είχε εκδοθεί από 

το πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων, το όχημα ανεφοδιάστηκε με καύσιμα στις 

26.2.2020. 

(ii) Βάσει του ΒΚΟ του δεύτερου οχήματος, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020, σε δύο 

περιπτώσεις, στις 17 και 27.9.2020, αυτό ανεφοδιάστηκε με καύσιμα, ενώ, βάσει της 

απόδειξης από το πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων, είχε ανεφοδιαστεί στις 18 και 

28.9.2020, αντίστοιχα. 

(iiii) Παρόλο που το τρίτο υπό αναφορά όχημα, σύμφωνα με απόδειξη του πρατηρίου 

καυσίμων, ανεφοδιάστηκε στις 3.9.2020, εντούτοις στο ΒΚΟ δεν καταγράφηκε η ποσότητα 

του καυσίμου. 

Όπως προκύπτει, τα ΒΚΟ δεν συμπληρώνονται με τη δέουσα προσοχή, γεγονός το οποίο είχαμε 

επισημάνει στο ΤΓ και παλαιότερα. 

Σύσταση:  Οι οδηγοί οχημάτων του Κλάδου να διασφαλίζουν τη συμπλήρωση των ΒΚΟ με τη 

δέουσα προσοχή, ώστε να μην παρουσιάζονται διαφορές με τις αποδείξεις που εκδίδονται από 

τα πρατήρια ανεφοδιασμού καυσίμων. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αμπελουργίας και 

Οινολογίας έδωσε σχετικές οδηγίες στο προσωπικό του Κλάδου.  

6.1.15 Περιουσιακά στοιχεία 

α. Διενέργεια φυσικής καταμέτρησης. Παρατηρήσαμε ότι, παρόλο που το Τμήμα 

επιβεβαίωσε, στις 31.3.2020, τη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης, για σκοπούς ετοιμασίας του 

ετήσιου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Περιουσιακών Στοιχείων για το έτος 2019, που 

αποστάλθηκε στη Γενική Λογίστρια, εντούτοις δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία που να την 

τεκμηριώνουν. 

Επιπλέον, στο πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης του ΤΓ για το έτος 2019, το οποίο υποβλήθηκε 

στη Γενική Λογίστρια στις 31.3.2020, καταγράφεται ότι ελλείπει εξοπλισμός συστήματος εντοπισμού 

θέσης, ο οποίος ήταν καταγεγραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου Νομοθεσιών. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, ακόμα δεν έχει προωθηθεί σχετική διαδικασία διαγραφής του υπό αναφορά 

εξοπλισμού και ενημέρωση του υπό αναφορά Μητρώου. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

98 
 

Επίσης, ενώ το ΤΓ προχώρησε στη δημιουργία φύλλου επεξεργασίας σε λογισμικό και καταχώρισε 

σε αυτό τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει, παρατηρήσαμε ότι, αφενός δεν έχει εξασφαλιστεί 

η απαραίτητη έγκριση της Γενικής Λογίστριας και αφετέρου το φύλλο αυτό, δεν έχει τύχει 

ενημέρωσης από την 1.1.2020. 

Σύσταση: Οι αρμόδιοι Λειτουργοί, οι οποίοι διενεργούν τη φυσική καταμέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων, να βεβαιώνονται ότι τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων στο 

τέλος του έτους, όπως παρουσιάζονται στα Μητρώα, τεκμηριώνονται επαρκώς. 

Όσον αφορά στο περιουσιακό στοιχείο που δεν ανευρέθηκε, να προωθηθούν άμεσα οι 

διαδικασίες διαγραφής του, αφού διερευνηθούν οι λόγοι απώλειάς του. Περαιτέρω, σε σχέση 

με το φύλλο επεξεργασίας που δημιουργήθηκε από το Τμήμα, να εξασφαλιστεί η έγκριση της 

Γενικής Λογίστριας και στη συνέχεια να ενημερωθεί με τα στοιχεία που αφορούσαν μετά την 

1.1.2020. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τις συστάσεις μας. Όσον αφορά στον 

εξοπλισμό που δεν ανευρέθηκε, το ΤΓ δρομολόγησε διαδικασία με βάση τον σχετικό Κανονισμό 

Αποθηκών. 

β. Μητρώα περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο διενέργειας επιθεώρησης σε γραφεία του 

Τμήματος που επιλέξαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν αναρτημένα φύλλα περιουσιακών 

στοιχείων σε κάθε δωμάτιο. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι στο αναλυτικό μητρώο περιουσιακών στοιχείων δεν 

περιλαμβάνονταν τα νέα γραφεία που είχαν διαχωριστεί στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος 

κατά τη διάρκεια του 2019. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι το αναλυτικό μητρώο περιουσιακών 

στοιχείων περιλαμβάνει, στο πεδίο ένδειξης Τμήματος, το όνομα υπαλλήλου που αποσπάστηκε 

από το Τμήμα προ πενταετίας.  

Σύσταση: Τα αναλυτικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων να ενημερώνονται, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και να τηρούνται όλα τα των προβλεπόμενα έντυπα, για καλύτερο έλεγχο 

και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για πλήρη συμμόρφωση με τους 

Κανονισμούς Αποθηκών και τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τις συστάσεις μας. 

γ. Νέα μητρώα περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο έλεγχό μας, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΓ, προς το Υπουργείο Οικονομικών, για δημιουργία νέου 

μητρώου περιουσιακών στοιχείων, το τελευταίο, με επιστολές του κατά το 2014, ανέφερε ότι δεν 

υπήρχε οποιοσδήποτε Κανονισμός που να ορίζει ότι, για τη δημιουργία νέων μητρώων 

περιουσιακών στοιχείων, χρήζει η έγκρισή του και επεσήμανε ότι θα έπρεπε να γίνει σύγκριση 

των ευρημάτων της επόμενης φυσικής καταμέτρησης που θα γινόταν, με το περιεχόμενο του 

υφιστάμενου μητρώου και τυχόν διαφορές των δύο να τακτοποιηθούν, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς Αποθηκών. Όπως διαπιστώσαμε, μέχρι και σήμερα, δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται 

επαρκώς η σύγκριση των ευρημάτων της φυσικής καταμέτρησης με τις καταχωρίσεις στο σχετικό 

μητρώο. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

99 
 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΓ να προωθήσει ενέργειες για συμμόρφωση με τις υπό αναφορά 

επισημάνεις του Υπουργείου Οικονομικών, το συντομότερο δυνατόν. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα προωθήσει ενέργειες με σκοπό τη συμμόρφωση 

με τις υπό αναφορά επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

δ. Μητρώο Μηχανογραφικού εξοπλισμού. Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός του Τμήματος 

καταγράφεται σε φύλλο επεξεργασίας σε λογισμικό και τηρείται από τον ΚΓΕ. Όπως 

παρατηρήσαμε, το υφιστάμενο φύλλο/μητρώο δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο με χρήσιμα 

στοιχεία όπως, το κόστος συντήρησης, ο προμηθευτής και οι αναβαθμίσεις/επιδιορθώσεις.  

Σύσταση: Ο αρμόδιος Λειτουργός του ΚΓΕ που τηρεί το φύλλο/Μητρώο να καταχωρίζει τα 

πρόσθετα χρήσιμα στοιχεία για σκοπούς παροχής καλύτερης πληροφόρησης και ελέγχου, 

καθώς επίσης να εξασφαλίσει σχετική έγκριση της Γενικής Λογίστριας. Πρόσθετα θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η έγκριση της Γενικής Λογίστριας, όσον αφορά στο υπό αναφορά φύλλο/ 

μητρώο. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το μητρώο μηχανογραφικού εξοπλισμού αποτελεί 

εσωτερική διαδικασία με σκοπό τη διευκόλυνση της εργασίας του ΤΓ και δεν διέπεται από 

νομοθεσία. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, για καλύτερη διαχείριση του μητρώου αυτού, 

επιπρόσθετα με το φύλλο επεξεργασίας σε λογισμικό, το ΤΓ εξετάζει την ανάπτυξη λογισμικής 

εφαρμογής και θα λάβει υπόψη τη σύστασή μας για συμπερίληψη χρήσιμων στοιχείων. 

6.1.16 Αρχείο 

Από μελέτη αλληλογραφίας, που είναι καταχωρισμένη σε φακέλους του Αρχείου του ΤΓ, 

διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Διασταυρούμενη αναφορά. Σε περίπτωση που το υπό καταχώριση έγγραφο αναφέρεται σε 

προηγούμενο έγγραφο, δεν γίνεται, σε όλες τις περιπτώσεις, διασταυρούμενη αναφορά, με 

αποτέλεσμα να μην συνδέονται τα έγγραφα και να δυσχεραίνεται η παρακολούθησή τους. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων 

του ΤΔΔΠ, η διασταυρούμενη αναφορά είναι απαραίτητη για να διευκολύνονται οι χρήστες των 

φακέλων στον εντοπισμό και τη μελέτη προηγούμενης αλληλογραφίας.  

Σύσταση: Η υπεύθυνη Λειτουργός του Αρχείου του Τμήματος να διασφαλίσει τη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων για σκοπούς συμμόρφωσης με το υπό αναφορά Εγχειρίδιο. 

β. Καταχώριση εγγράφων. Παρατηρήσαμε ότι, όταν ένα έγγραφο αποτελείται από 

περισσότερες της μιας σελίδας, κατά την καταχώρισή του σε φάκελο του αρχείου, πολλές φορές 

καταχωρίζεται σε μικρό φάκελο, στο οποίο αριθμείται μόνο η πρώτη σελίδα, σε αντίθεση με τις 

πρόνοιες του υπό αναφορά Εγχειριδίου, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία αναφοράς σε 

συγκεκριμένη σελίδα.  

Σύσταση: Η υπεύθυνη Λειτουργός του Αρχείου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 

συμμόρφωση με το υπό αναφορά Εγχειρίδιο. 
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Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, με σημείωμά της, ημερ. 12.7.2021, το προσωπικό 

του Αρχείου κλήθηκε να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω θέματα ως το εγχειρίδιο. 

6.1.17 Στέγαση ΕΓΓ Λάρνακας 

Κατά το 2019, η δαπάνη για το σύνολο των ενοικίων του Τμήματος ανήλθε στα €187.732 (2018: 

€186.577) και αφορά στην ενοικίαση υποστατικών για τη στέγαση διάφορων γραφείων του 

Τμήματος (€143.726) και παραχώρηση άδειας χρήσης στο Λιμάνι Λεμεσού (€23.181) και 

Λάρνακας (€20.825). Σχετικά με τη στέγαση του ΕΓΓ Λάρνακας αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Γενικά. Το υπό αναφορά ΕΓΓ στεγάζεται σε υποστατικό, το οποίο ενοικιάζει το ΤΑΥ από 

ιδιώτη, με βάση συμφωνία η οποία υπογράφηκε από το ΤΑΥ στις 3.12.2013, για διάρκεια επτά 

ετών μέχρι τις 2.12.2020, με δικαίωμα παράτασης, έναντι ετήσιου ενοικίου €94.752. Σημειώσαμε 

ότι το ΤΓ χρησιμοποιεί το 33% του συνολικού εμβαδού του εν λόγω υποστατικού. 

β. Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και άδεια χρήσης. Σύμφωνα με επιστολή, ημερ. 3.7.2020, 

του ΤΑΥ, προς τον ενοικιαστή του κτηρίου, για το εν λόγω υποστατικό, δεν είχαν ακόμη 

εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά. Με επόμενη σχετική επιστολή του, ημερ. 

3.8.2020, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ζητούσε όπως εξεταστεί το αίτημα 

μεταστέγασης των ΕΓ Λάρνακας. Σημειώσαμε ότι σύμφωνα με όρο του συμβολαίου, ο 

ενοικιαστής έχει το δικαίωμα τερματισμού της ενοικίασης με την παροχή γραπτής 

προειδοποίησης τεσσάρων μηνών και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν ειδοποιηθεί γραπτώς 

από τον ενοικιαστή για ανανέωσή της, τότε η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα και συνεχίζει με 

βάση το συμβόλαιο αυτό και με τους ίδιους όρους. Επισημάναμε ότι για τα υποστατικά που 

ενοικιάζονται, πρέπει να έχει απαραίτητα εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αφού η χρήση 

κτηρίου χωρίς τέτοιο πιστοποιητικό είναι παράνομη και συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολή του, ημερ. 

20.11.2020, έδωσε έγκριση για παράταση της πιο πάνω σύμβασης για 1+1 χρόνια, ώστε να δοθεί 

χρόνος για εξεύρεση κτηρίου για μετακίνηση, είτε όλων των Τμημάτων μαζί, είτε μεμονωμένα. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, στη συνέχεια, συστάθηκε τριμελής επιτροπή, με σκοπό την 

ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, απαρτιζόμενη από τα τρία ενδιαφερόμενα Τμήματα, με 

συντονίστρια την Επαρχιακή Μηχανικό του Γραφείου ΤΑΥ Λάρνακας. Μας ανέφερε επίσης ότι, 

αποστάλθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και αναμένεται η έκθεση 

υπολογισμού των αναγκών σε τ.μ. για κάθε Τμήμα. 

6.1.18 Πυροπροστασία 

Από επιθεώρηση κτηρίων του ΤΓ στη Λευκωσία, από το Τμήμα Πυροπροστασίας της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 18.3.2011, εντοπίσθηκαν ορισμένες παραλείψεις και έγιναν 

εισηγήσεις για επίλυσή τους. Επιπρόσθετα, μετά από τη μεταστέγαση της Διοίκησης του 

Υπουργείου ΓΑΑΠ, δύο από τα κτήρια και ένα διπλανό μικρό κτήριο, παραδόθηκαν στο ΤΓ για 

κάλυψη στεγαστικών αναγκών και το ΤΓ, με την επιστολή του, ημερ. 19.2.2015, προς την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, ζήτησε, προτού στεγαστεί προσωπικό του Τμήματος, όπως ελεγχθούν 

για σκοπούς πυροπροστασίας. Από σχετική επιθεώρηση των εν λόγω κτηρίων από το Τμήμα 

Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 18.3.2015, εντοπίσθηκαν ορισμένες 
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παραλείψεις και έγιναν εισηγήσεις για επίλυσή τους. Παρόλο ότι έχουν παρέλθει σχεδόν δέκα 

χρόνια από τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επίλυση ορισμένων παραλείψεων 

ακόμα εκκρεμεί. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του Τμήματος να τροχοδρομήσει τις απαραίτητες ενέργειες για 

υλοποίηση των πιο πάνω εκκρεμοτήτων, οι οποίες άπτονται της ασφάλειας του προσωπικού 

και του εξοπλισμού. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι έχει δρομολογήσει ενέργειες για υλοποίηση, στο 

μέγιστο δυνατό, των εκκρεμοτήτων, οι οποίες άπτονται της ασφάλειας του προσωπικού και του 

εξοπλισμού, θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα και οι ενέργειες που προωθούνται είναι 

συνεχείς. 

6.1.19 Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από το ΕΓΓ Πάφου 

Η δαπάνη για φωτισμό και θέρμανση του ΕΓΓ Πάφου, ανήλθε, κατά το 2019, στις €30.530 (2018: 

€28.978) σε σύγκριση με €7.396, €7.435, €5.829 και €3.886 των ΕΓΓ Λεμεσού, Λευκωσίας, 

Λάρνακας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα. Οι σχετικές χρεώσεις για το ΕΓΓ Πάφου γίνονται με 

διορθωτικό δελτίο, από το Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου, χωρίς να 

παρέχονται, στο ΤΓ, στοιχεία για τον υπολογισμό της χρέωσης (π.χ. κατανάλωση και αναλογία σε 

τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνεται υπόψη). 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη το δυσανάλογο ύψος της δαπάνης, σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

μεγαλύτερα ΕΓΓ, η Διευθύντρια του Τμήματος, για σκοπούς ελέγχου της δαπάνης, να ζητά 

πληροφόρηση σχετικά με τον ακριβή υπολογισμό της χρέωσης. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, με επιστολή της, ημερ. 16.7.2021, προς τη 

Διαχειριστική Επιτροπή των νέων κυβερνητικών γραφείων Πάφου, ζήτησε πληροφόρηση σχετική 

με τον ακριβή υπολογισμό των χρεώσεων. 

6.2 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

6.2.1 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός του Δικτύου «Natura 2000» 

Κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας από μεγάλο αριθμό φορέων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ημερ. 8.8.2016, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας, προβήκαμε στην 

εξέταση του πιο πάνω θέματος και εκδώσαμε τη σχετική Ειδική Έκθεση με αρ. ΠΕ/01/2020, ημερ. 

3.3.2020. 

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα στην υπό αναφορά Ειδική Έκθεση, διαπιστώσαμε την ανέγερση 

παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών και την παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 

σε τεμάχιο που εμπίπτει εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Γκρεμοί του Χανουτάρη», 

εφάπτεται της ΖΕΠ «Δάσος Πάφου» και γειτνιάζει με τον ΤΚΣ «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος», του 

Δικτύου «Natura 2000». Πέραν της περιβαλλοντικής πτυχής του θέματος, τονίσαμε ότι η υπό 

αναφορά μονάδα δεν φέρει κωδικό εκμετάλλευσης από τις  ΚΥ και άρα τα ζώα που βρίσκονται σε 

αυτή δεν έχουν σημανθεί, κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως 

αποτέλεσμα, ο ακριβής αριθμός των ζώων της μονάδας δεν είναι γνωστός, ούτε είναι δυνατή η 

παρακολούθησή της από τις ΚΥ, ακόμα και σε σχέση με τυχόν ασθένειες.  Άγνωστος επίσης 
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φαίνεται να είναι ο τρόπος διάθεσης των ζωικών προϊόντων της μονάδας, τόσον όσο αφορά σε 

τυχόν σφαγές ζώων, όσο και στην ενδεχόμενη παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Σημειώσαμε ότι, σε όλες τις σχετικές αναφορές των αρμοδίων Αρχών ο πληθυσμός 

των ζώων της μονάδας υπολογίζεται σε 1.000 ζώα, ενώ σε μία μελέτη γίνεται αναφορά για 

μονάδα που φιλοξενεί περί τα 2.000 ζώα.  Συνεπώς, σίγουρα το θέμα αφορά σε μια πολύ μεγάλη 

κτηνοτροφική μονάδα. 

Παρά τις αρνητικές τοποθετήσεις, τόσο του ΤΠ, όσο και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), 

αλλά και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η παρανομία εξακολουθεί να υφίσταται 

μέχρι σήμερα, αφού δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε αποτελεσματικά μέτρα για άρση 

της, κατά παράβαση, τόσο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, όσο και του κοινοτικού κεκτημένου, 

εφόσον αρκετές από τις νομοθεσίες που παραβιάζονται είναι εναρμονιστικές. 

Κατά τη συζήτηση της προαναφερόμενης Ειδικής Έκθεσης της Υπηρεσίας μας ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 

Δαπανών (εφεξής «η Επιτροπή Ελέγχου»), στις 18.6.2020, τέθηκαν ερωτηματικά αναφορικά με τη 

διάθεση των ζωικών προϊόντων της παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας. Εάν ληφθεί υπόψη το 

μέγεθος της μονάδας και το γεγονός ότι, εφόσον δεν είναι αδειοδοτημένη, δεν υπήρχε νόμιμος 

τρόπος σφαγής και διάθεσης ζώων από αυτή, συνεπάγεται ότι, 

 είτε διενεργείται παράνομα σφαγή και διάθεση ζώων, με όλους τους συνεπακόλουθους 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία,  

 είτε, εάν τα ζώα δεν σφάζονται, ο πληθυσμός της μονάδας αυξάνεται συνεχώς, 

εφόσον δε έχουν παρέλθει χρόνια από τη λειτουργία της, ο πληθυσμός θα έχει 

αυξηθεί ανησυχητικά.  

Ερωτηματικά προκύπτουν και ως προς την υγειονομική παρακολούθηση της μονάδας και τον 

τρόπο διάθεσης των, αναμενόμενα, μεγάλων ποσοτήτων του γάλακτος ή και κρέατος, που 

παράγεται από τη μονάδα. 

Σε σχέση με το θέμα αυτό, κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ο Διευθυντής των 

ΚΥ ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, πως παρά το ότι η κτηνοτροφική μονάδα δεν είναι αδειοδοτημένη 

και συνεπώς δεν ελέγχεται από τις ΚΥ, ο Νόμος επιτρέπει δήθεν στον κτηνοτρόφο να πωλεί 

προϊόντα σε καταναλωτές, οι οποίοι προσέρχονται αυτοβούλως στα υποστατικά του, για αγορά 

προϊόντων. Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ. 7.7.2020, προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, εξέφρασε 

την άποψη, μεταξύ άλλων, ότι ο πιο πάνω ισχυρισμός δεν φαίνεται να συνάδει με το ισχύον 

νομικό πλαίσιο (ΚΔΠ 401/2013), το οποίο απαγορεύει ρητά τη διάθεση, έστω και μικρών 

ποσοτήτων, γάλακτος ή προϊόντων με βάση το νωπό γάλα, από μη πιστοποιημένες 

εγκαταστάσεις. 

Το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολή του, ημερ. 27.10.2020, προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ζήτησε 

νομική συμβουλή για το ζήτημα. Η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της, ημερ. 31.5.2021, 

επιβεβαίωσε ότι ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα που παράγει, 

έστω και σε μικρές ποσότητες, ούτε μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα αυτά στον τελικό 

καταναλωτή ή άλλως πώς να τα διαθέσει, παρά μόνο εάν η εγκατάσταση του λάβει τη σχετική 
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πιστοποίηση με βάση τη νομοθεσία, ενώ ο εν λόγω κτηνοτρόφος δύναται να παράγει γάλα και να 

παρασκευάζει γαλακτοκομικά προϊόντα μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση/κατανάλωση.  

Με βάση την πιο πάνω Γνωμάτευση, εκφράσαμε την άποψη ότι προκύπτουν δύο πολύ σοβαρά 

ζητήματα: 

 Πρώτο, η λανθασμένη εφαρμογή της σχετικής εναρμονιστικής νομοθεσίας από τον 

Διευθυντή των ΚΥ, καθ’ ομολογία του ιδίου ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, με όλες 

τις πολύ σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

 Δεύτερο, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας στις 23.7.2021, παρά το ότι 

μεσολάβησαν δύο μήνες από την υπό αναφορά Γνωμάτευση και παρά τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία, από την όλη λειτουργία της παράνομης, 

μεγάλου μεγέθους, κτηνοτροφικής μονάδας και ιδιαίτερα από την ενδεχόμενη 

παράνομη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι ΚΥ δεν είχαν λάβει δραστικά 

μέτρα, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, η παρανομία να εξακολουθεί 

να υφίσταται.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το  άρθρο 9(2) του περί της Υγείας των 

Ζώων Νόμου (Ν.109(I)/2001), παρέχει στις ΚΥ πολλές εξουσίες  προς αυτή την 

κατεύθυνση, μέχρι και την κατάσχεση ή/και θανάτωση των ζώων, σε περιπτώσεις 

όπου προκύπτει ενδεχόμενος κίνδυνος για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, η Έπαρχος Πάφου, 

αφού εξάντλησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για συμμόρφωση, απέστειλε, στις 

20.11.2017, στον Γενικό Εισαγγελέα, επιστολή για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της Ιεράς 

Μονής Κύκκου, ως ιδιοκτήτη, και εναντίον του ιδιώτη κτηνοτρόφου, ως κατόχου της αυθαίρετης 

κτηνοτροφικής μονάδας, και καταχωρίστηκε σχετική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Πάφου στις 13.2.2018.  Επίσης, η τότε Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΑΑΠ μας 

πληροφόρησε ότι οι ΚΥ υπέβαλαν καταγγελία στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ζητώντας τη 

δίωξη του ιδιοκτήτη για παράνομη εκτροφή και διατήρηση ζώων σε μη εγκεκριμένα 

κτηνοτροφικά υποστατικά και για παράνομη μετακίνηση ζώων, καθώς και ότι είναι σε 

συνεννόηση με την Αστυνομία για λήψη πρόσθετων μέτρων. Εναντίον του εν λόγω κτηνοτρόφου 

κινήθηκε, κατά το 2020, ποινική δίωξη η οποία, ωστόσο, αποσύρθηκε πρόσφατα λόγω μη 

επίδοσης της σχετικής κλήσης παρά το ότι η διεύθυνση στην κλήση φαίνεται να είναι ορθή 

(αφορά στην τοποθεσία όπου βρίσκονται τα παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά), ενώ μετά τη 

συζήτηση της σχετικής Ειδικής Έκθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου, ο κατηγορούμενος κτηνοτρόφος 

προέβη και σε δηλώσεις σε τηλεοπτικά κανάλια από τον χώρο της παράνομης μάντρας, γεγονός 

που επιβεβαιώνει την εκεί διαμονή του. 

Παρά τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, η παράνομη μονάδα εξακολουθεί να υφίσταται και να 

λειτουργεί, χρόνια μετά τις επισημάνσεις των αρμοδίων Αρχών του κράτους. 

Με επιστολή μας, ημερ. 15.9.2021, θέσαμε όλα τα πιο πάνω ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, 

ώστε να αξιολογήσει εάν η ολιγωρία από τα αρμόδια Τμήματα, σε σχέση με την εφαρμογή των 

νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, δικαιολογεί την αναζήτηση ποινικών ή 
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πειθαρχικών ευθυνών και εάν υπάρχουν άλλα μέτρα που θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν, για 

άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του, ημερ. 8.12.2021, μας ανέφερε τα ακόλουθα: 

 Καταχωρίστηκε υπόθεση εκ μέρους της Αστυνομίας για αδικήματα κατά παράβαση 

του Ν.109(Ι)/2001 για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας χωρίς άδεια και 

συναφή αδικήματα, έγινε επανακαταχώριση της υπόθεσης και ήταν ορισμένη στις 

21.12.2021. 

 Έδωσε οδηγίες για λήψη νομικών μέτρων εναντίον της Ιεράς Μονής Κύκκου, ως 

ιδιοκτήτριας και εναντίον του ιδιώτη κτηνοτρόφου, ως κατόχου της αυθαίρετης 

κτηνοτροφικής μονάδας. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ιδιώτη δικηγόρο, ο οποίος 

καταχώρισε την ποινική υπόθεση με αρ. 622/18 για ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια 

κατά παράβαση του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) και η οποία ήταν 

ορισμένη για ακρόαση στις 11.1.2022. 

  Ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ως προς την εξέταση του 

ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων εκ μέρους Τμημάτων και/ή 

Υπηρεσιών που εμπίπτουν στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του.  

επίσης, ο Γενικός Διευθυντής ΓΑΑΠ, σε συνέχεια της μεταξύ μας αλληλογραφίας, σχετικά με το 

υπό αναφορά θέμα, με επιστολή του, ημερ. 30.11.2021, μας πληροφόρησε ότι διεξάγεται 

διοικητική έρευνα, με απόφαση του οικείου Υπουργού. 

6.3 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

6.3.1 Επιβολή τελών 

Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(δ) του περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμου (Ν.140(Ι)/2013), ο 

Διευθυντής δύναται μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την είσπραξη τελών, τα οποία καθορίζονται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου. 

Στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αρ. ΤΓΕ/1/2017, επισημάναμε ότι η ετοιμασία και έγκριση 

σχετικών Κανονισμών για καθορισμό των τελών της αίτησης και της άδειας εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης, καθώς και άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, βρισκόταν σε 

εκκρεμότητα και ότι αυτά εισπράττονταν στη βάση μεταβατικών διατάξεων. Διαπιστώσαμε ότι 

έκτοτε παρήλθαν τρία χρόνια και το θέμα βρισκόταν ακόμη σε εκκρεμότητα και η είσπραξη των 

τελών συνέχιζε να γίνεται στη βάση των μεταβατικών διατάξεων. 

Σύσταση: Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος να επισπεύσει τη διαδικασία ετοιμασίας και 

έγκρισης Κανονισμών για την επιβολή των σχετικών τελών. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας 

του προσχεδίου των Κανονισμών για καθορισμό τελών αναφορικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης 

κυβερνητικής γεώτρησης και άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης, καθώς και για την 

προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το Τμήμα 

θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τα προσχέδια των Κανονισμών, το συντομότερο δυνατόν,  παρά 
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τις δυσκολίες που προκύπτουν τόσο από την υποστελέχωσή του, όσο και από θέματα που 

αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς, ενώ η είσπραξη των τελών 

θα συνεχίσει να γίνεται στη βάση των μεταβατικών διατάξεων μέχρι την ολοκλήρωση και έγκριση 

των Κανονισμών.  

6.3.2 Έκτακτη επιθεώρηση μετρητών 

Από έκτακτη επιθεώρηση μετρητών που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι στις 17.8.2020 

παραλήφθηκε από το Τμήμα επιταγή, ημερ. 10.8.2020, μέσω ταχυδρομείου, για την οποία 

εκδόθηκε απόδειξη είσπραξης στις 25.8.2020, αλλά η κατάθεσή της διενεργήθηκε με αρκετές 

μέρες καθυστέρηση, στις 2.9.2020. Επισημάναμε ότι, οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν με τις 

πρόνοιες της ΔΛΟ 30(α), στην οποία αναφέρεται ότι οι Λειτουργοί είσπραξης εσόδων πρέπει να 

καταχωρίζουν έγκαιρα τις εισπράξεις τους σε Βιβλίο Ταμείου και να τις καταθέτουν σε τράπεζα. 

Σύσταση: Ο Λειτουργός Είσπραξης Εσόδων να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της 

υπό αναφορά ΔΛΟ. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας λήφθηκε υπόψη και έγιναν οι 

αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για αντιμετώπιση του θέματος. 

6.3.3 Άρθρο 08.925 «Επαναφορά περιβάλλοντος» 

α. Η συνολική δαπάνη για το υπό αναφορά άρθρο, για το έτος 2019, ανήλθε στις €47.890, 

έναντι ποσού ύψους €220.000 που προϋπολογίστηκε, ενώ για την περίοδο από 1.1-10.12.2020 

ανήλθε στις €23.140, έναντι αρχικά προϋπολογισθέντος ποσού ύψους €430.000, το οποίο στη 

συνέχεια αναθεωρήθηκε στις €100.000. Όπως προκύπτει, η υλοποίηση του Προϋπολογισμού για 

το συγκεκριμένο άρθρο δαπανών είναι πολύ χαμηλή (2019: 22%, 1.1-10.12.2020: 5,38%). 

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού, οι υπό αναφορά προτεινόμενες 

πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν την αποκατάσταση του μεταλλείου Αμιάντου και άλλων 

εγκαταλελειμμένων μεταλλείων. Όπως επίσης σημειώνεται, για την επαναφορά του 

περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των χώρων στα μεταλλεία, εμπλέκονται διάφορα 

Τμήματα/Υπηρεσίες (πχ. ΤΔ, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), ΤΑΥ, ΤΠ κ.λπ.). 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι η πολύ χαμηλή υλοποίηση του Προϋπολογισμού, 

για το υπό αναφορά άρθρο για το 2019, οφειλόταν στην αναγκαστική τροποποίηση του 

προγραμματισμού για τον σχεδιασμό έργων της δεύτερης φάσης των έργων. Μας πληροφόρησε 

επίσης ότι, η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού για το 2020 κρίθηκε αναγκαία, μεταξύ άλλων, 

λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 

β. Ο τέως Διευθυντής του Τμήματος, υπέβαλε στις 17.4.2019, κατόπιν αιτήματος του 

Διευθυντή του ΤΠ, το Σχέδιο Δράσης της Τεχνικής Επιτροπής Αποκατάστασης Περιβάλλοντος 

Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων, για να γνωμοδοτήσει κατά πόσο απαιτείτο ή όχι η εκπόνηση 

Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΠΕ). Το ΤΠ ενημέρωσε σχετικά με την 

αναγκαιότητα εκπόνησης ΣΜΠΕ, τρεις μήνες μετά, στις 17.7.2019. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι η ενημέρωση του ΤΠ σχετικά με την 

αναγκαιότητα εκπόνησης της ΣΜΠΕ, έγινε τρεις μήνες μετά, καθότι ζητήθηκε από το ΤΓΕ να 
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παρουσιάσει το Σχέδιο Δράσης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ως εκ των πιο 

πάνω, η ενημέρωση που έγινε από το ΤΠ περιελάμβανε τις απόψεις της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδια για να αξιολογήσει τη ΣΜΠΕ.  

γ. Στις 24.6.2019, ο τέως Διευθυντής του Τμήματος ανέφερε, σε επιστολή του προς τον 

Διευθυντή του ΤΑΥ, ότι είναι πολύ σημαντικό οι εργασίες που εκκρεμούν για την υλοποίηση της 

πρώτης φάσης των κατασκευαστικών έργων για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στον κεντρικό 

κρατήρα του μεταλλείου Αμιάντου να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

δεσμευμένες πιστώσεις για το έργο μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019. Επισήμανε επίσης ότι 

θα έπρεπε να προωθηθεί η προκήρυξη διαγωνισμού για τον σχεδιασμό των έργων της πιλοτικής 

αποκατάστασης των μπάζων του μεταλλείου στο Μιτσερό. Ανέφερε επίσης ότι οι υπό αναφορά 

εργασίες συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την 

αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και επισήμανε ότι ο ρόλος του ΤΑΥ στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

των κατασκευαστικών έργων για την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων είναι 

καθοριστικός. 

Σύσταση: Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση του 

Προϋπολογισμού και να μεριμνά, ώστε το κάθε Τμήμα που εμπλέκεται στη διαδικασία 

επαναφοράς του περιβάλλοντος να εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του 

χωρίς καθυστέρηση, μέσω αποτελεσματικότερης συνεργασίας. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα έλαβε σοβαρά υπόψη τη σύσταση μας 

και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για υλοποίησής της, ενώ για τη μη παραχώρηση του 

αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού από το ΤΑΥ, ενημερώθηκε σχετικά το Υπουργείο ΓΑΑΠ, το 

οποίο έδωσε οδηγίες για διερεύνηση της δυνατότητας αγοράς υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού. 

6.3.4 Σύσταση πληρωμής από μη εξουσιοδοτημένο λειτουργό 

Εντοπίσαμε περίπτωση όπου πληρωμή είχε συσταθεί από άτομο το οποίο δεν ήταν ο Αρμόδιος 

Λειτουργός για να υπογράφει το Μέρος Α′ (σύσταση πληρωμής) της σφραγίδας, βάσει της 

Εγκυκλίου αρ. 1730 της Γενικής Λογίστριας. 

Σύσταση: Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ να διασφαλίζει ότι οι συστάσεις πληρωμών γίνονται από 

τους Αρμόδιους Λειτουργούς σύμφωνα με την υπό αναφορά Εγκύκλιο. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο. 

6.3.5 Μητρώο καταγραφής στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του Κράτους 

Το Τμήμα τηρεί κατάλογο με τον μηχανοκίνητο στόλο που διαθέτει, όπου παρουσιάζεται ο 

αριθμός εγγραφής και ο τύπος/μοντέλο για τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα φορτηγά και 

βυτιοφόρα οχήματα, οι μεταφορείς γεωτρύπανων, τα γεωτρύπανα και διάφορα άλλα 

μηχανήματα. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε κατά πόσο το ΤΓΕ τηρεί Μητρώο Οχημάτων σε 

αρχείο excel, ως η Εγκύκλιος αρ. 1768, ημερ. 7.6.2017, της Γενικής Λογίστριας. 

Σύσταση: Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για συμμόρφωση με 

την υπό αναφορά εγκύκλιο. 
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Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται 

πλήρως, καθώς και ότι το Τμήμα ετοίμασε και υπέβαλε στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, το συγκεκριμένο 

αρχείο, σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο. 

6.3.6 Κυβερνητικά οχήματα 

6.3.6.1 Κίνηση οχημάτων 

Εξετάσαμε την κίνηση οχήματος για τον μήνα Νοέμβριο του 2019, βάσει του ΒΚΟ και του ΣΔΣ και 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Στο πεδίο του ΒΚΟ, που αφορά στον προορισμό και σκοπό ταξιδιού/φύση δαπάνης, 

δεν είχε καταγραφεί ο σκοπός του ταξιδιού, ενώ η πληροφόρηση αναφορικά με τον 

προορισμό ήταν γενική. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι δεν είναι πάντοτε πρακτικά εφικτό να 

αναγράφεται με λεπτομέρεια στο ΒΚΟ ο σκοπός του ταξιδιού, ενώ αυτό γίνεται στα 

εβδομαδιαία προγράμματα διακίνησης, τα οποία εγκρίνονται από τους οικείους 

Προϊστάμενους και τη Διεύθυνση του Τμήματος. 

(ii) Από αντιπαραβολή στοιχείων του ΒΚΟ με στοιχεία του ΣΔΣ, εντοπίσαμε διακυμάνσεις 

στις ώρες αναχώρησης και άφιξης του οχήματος. 

Στις 8.11.2019, αφού στο ΒΚΟ είχαν καταγραφεί ως ώρες αναχώρησης και άφιξης 10:00 και 

14:00, αντίστοιχα, ενώ βάσει του ΣΔΣ οι ώρες αναχώρησης και άφιξης ήταν 6:39 και 14:20, 

αντίστοιχα. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι στις 8.11.2019 το συγκεκριμένο όχημα 

χρησιμοποιήθηκε από τις 6:39 μέχρι τις 6:45 για ανεφοδιασμό καυσίμων από γειτονικό 

πρατήριο, στις 8:14 μέχρι τις 8:16 μετακινήθηκε από τον χώρο στάθμευσης του ΤΓΕ δίπλα 

από το κτήριο για φόρτωση υλικού για σκοπούς ημερίδας του Τμήματος, στις 9:37 

χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή του επισκέπτη από το αεροδρόμιο Λάρνακας και 

μεταφορά του στην Αγία Νάπα και επέστρεψε στις 14:20. 

(iii) Από επισκόπηση της κατάστασης κίνησης του οχήματος από το ΣΔΣ, παρατηρήσαμε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ώρα εκκίνησης του οχήματος ήταν εκτός του 

θεσμοθετημένου ωραρίου εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στις 5.11.2019 το όχημα φαίνεται να στάθμευσε στις 15:21 στην οδό 

Λεύκωνος, διεύθυνση των γραφείων του Τμήματος. Στις 16:46 το σύστημα κατάγραψε, 

ανεξήγητα, ότι το όχημα αναχώρησε από μια οδό, ενώ έξι ώρες μετά, στις 22:45 το βράδυ, 

φαίνεται ότι αναχώρησε από την οδό Λεύκωνος. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον οδηγό 

του οχήματος, μετά τη στάθμευσή του στα γραφεία του Τμήματος, στις 15:21, δεν το 

χρησιμοποίησε. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι, με βάση το ΣΔΣ, το όχημα δεν 

μετακινήθηκε μετά τις 15.21, αφού ως διανυθείσα απόσταση, μετά τη συγκεκριμένη ώρα, 

αναγραφόταν μηδέν χιλιόμετρα. Μας πληροφόρησε επίσης από διερεύνηση του θέματος, 
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ενημερώθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του ΣΔΣ ότι αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δυσχεραίνεται ή/και χάνετε η επαφή του οχήματος με τον δορυφόρο, ενώ η 

απώλεια επαφής μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον χώρο στον οποίο είναι 

σταθμευμένο το όχημα. 

(iv) Στην κατάσταση κίνησης οχήματος στο πεδίο «όνομα οδηγού», αναγραφόταν ο 

αριθμός 3868, ο οποίος δεν ήταν καταχωρισμένος στην κατάσταση με τους κωδικούς των 

οδηγών οχημάτων, «i button no» που εξασφαλίσαμε κατά τον έλεγχο. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι, από διερεύνηση του θέματος, 

ενημερώθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του ΣΔΣ ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τον 

λόγο για το πιο πάνω, αφού δεν είχε εκδοθεί στο Τμήμα κλειδί με αυτό τον πιο πάνω 

αριθμό. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το Τμήμα διατηρεί ονομαστικό κατάλογο κατανομής 

των κλειδιών «i button». 

Παρατηρήσαμε και άλλες φορές μέσα στον συγκεκριμένο μήνα, όμως εντός του ωραρίου 

εργασίας, περιπτώσεις όπου το όχημα να αναχώρησε από διεύθυνση η οποία δεν ήταν η ίδια ή 

δεν γειτνίαζε με τη διεύθυνση στην οποία είχε σταθμεύσει αμέσως προηγουμένως. 

6.3.6.2 Εξέταση καταγγελιών που αφορούν στη χρήση κυβερνητικών οχημάτων 

α. Καταγγελία που αφορά στη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από Λειτουργούς του 

Τμήματος για μετάβαση σε κηδεία. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μας, με εντολή της Διεύθυνσης του ΤΓΕ, διατέθηκαν, στις 6.2.2017, δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα 

για μεταφορά προσωπικού του Τμήματος στο χωριό Αγρός στην κηδεία της μητέρας του τότε 

Διευθυντή. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπό αναφορά καταγγελίας, διαπιστώσαμε ότι: 

(i) Στις 6.2.2017 στα ΒΚΟ δύο υπηρεσιακών οχημάτων, στο πεδίο που αφορά στον 

προορισμό και σκοπό ταξιδιού/φύση δαπάνης, καταγράφεται «Άγιος Ιωάννης Αγρού», 

ώρες αναχώρησης στις 12:50 και 13:00 και ώρες επιστροφής στις 18:30 και 16:30, 

αντίστοιχα. 

 Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι, μετά από σχετική διερεύνηση του 

θέματος, προέκυψε ότι η χρήση των πιο πάνω οχημάτων έγινε χωρίς την εντολή και 

έγκριση της Διεύθυνσης του Τμήματος, αλλά αυτόβουλα από προσωπικό του 

Τμήματος. 

 επίσης, στο ΒΚΟ άλλου υπηρεσιακού οχήματος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως 

προορισμός «Φτερικούδι, Άγιος Ιωάννης», ώρα αναχώρησης 06:00 και επιστροφή 

16:25. Συναφώς αναφέρουμε ότι στο Βιβλίο Εργασίας μηχανήματος, το οποίο 

οδηγούσε το ίδιο άτομο, είχε καταγραφεί στο πεδίο που αφορά στην αιτία αδράνειας 

του μηχανήματος, μεταξύ άλλων, «κηδεία». 

 Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με το Βιβλίο Εργασίας 

μηχανήματος, το προσωπικό είχε μεταβεί κανονικά στην εργασία του και εργάστηκε 

παραγωγικά για 4,5 ώρες και το γεωτρύπανο περιήλθε σε αδράνεια 2,5 ώρες συνεπεία 
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της μετάβασης μηχανικών στο συνεργείο, προφανώς για εργασίες συντήρησης, καθώς 

και της μετάβασης του προσωπικού στη συγκεκριμένη κηδεία. Μας πληροφόρησε 

επίσης ότι, το συγκεκριμένο όχημα/μηχάνημα χρησιμοποιείτο από τον επιστάτη του εν 

λόγω συνεργείου. 

(ii) Η σχετική πληροφόρηση κίνησης οχημάτων που εξάγεται από το ΣΔΣ για τα υπό 

αναφορά τρία οχήματα, δεν ήταν διαθέσιμη, καθότι όπως πληροφορηθήκαμε το ΣΔΣ 

τέθηκε σε λειτουργία στο ΤΓΕ στις 21.2.2017. 

β. Καταγγελία που αφορά στη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από Λειτουργό του Τμήματος 

για ιδιωτικό σκοπό. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 7.6.2019, 

υπάλληλος του ΤΓΕ καθημερινά, εν ώρα εργασίας, βρισκόταν σε δικό του υποστατικό και 

ασχολείτο με οικοδομικές εργασίες και χρησιμοποιούσε υπηρεσιακό όχημα. επίσης, αναφερόταν 

ότι ενώ αυτός ήταν με άδεια ασθενείας, ασχολείτο με περίφραξη υποστατικού το οποίο 

ενοικιάζει σε ξένους εργάτες. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπό αναφορά καταγγελίας, ζητήσαμε 

το ΒΚΟ και την κατάσταση κίνησης του υπό αναφορά οχήματος από το ΣΔΣ για την περίοδο 

Σεπτεμβρίου του 2018 μέχρι Ιούνιο του 2019. 

Από την εξέταση της εν λόγω καταγγελίας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι Ιούνιο 2019 δεν είχε καταγραφεί 

στο πεδίο «όνομα οδηγού/χειριστή μηχανήματος», του σχετικού ΒΚΟ, το όνομα του 

υπό αναφορά Λειτουργού, αλλά ονόματα άλλων υπαλλήλων του Τμήματος. 

(ii) Το όνομα του συγκεκριμένου Λειτουργού δεν παρουσιάζεται στην κατάσταση με τους 

κωδικούς των οδηγών και ως εκ τούτου, ούτε στις καταστάσεις κίνησης οχημάτων του 

ΣΔΣ. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ελέγχου ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος μάς 

πληροφόρησε ότι, για τον υπό αναφορά υπάλληλο εκκρεμούσε υπόθεση στην ΕΔΥ, 

αφού ο τότε Διευθυντής, μετά από ενδοτμηματική έρευνα, εισηγήθηκε στις 3.8.2018 

στην τέως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΑΑΠ τη διερεύνηση πιθανής 

διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων, βάσει του άρθρου 81(2)(β) του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (Ν.1/1990) από τον υπό αναφορά υπάλληλο. 

Ο τότε Αν. Γενικός Διευθυντής του ΥΓΑΑΠ, στη βάση της έκθεσης του Ερευνώντα 

Λειτουργού, ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα, στις 14.8.2019 ο οποίος σε 

επιστολή του, ημερ. 30.12.2019, αναφέρει ότι προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα, 

επισυνάπτοντας σχετικό κατηγορητήριο, το οποίο ζήτησε όπως προωθηθεί στην ΕΔΥ 

για έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 

 Τα πειθαρχικά αδικήματα που καταγράφονται αφορούν στη χρήση υπηρεσιακών 

οχημάτων για προσωπική χρήση ή και άλλους λόγους εκτός από υπηρεσιακούς 

και στάθμευσή τους εκτός γραφείου, χωρίς εξουσιοδότηση. 

 Ενώ όφειλε να τηρεί τα σχετικά έγγραφα που διέπουν τη χρήση του υπηρεσιακού 

οχήματος, τα συμπλήρωνε με τρόπο που δεν ανταποκρίνονταν στην 

πραγματικότητα ή/και καταγράφονταν ψευδή στοιχεία. Κατέγραφε ώρες 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

110 
 

αναχώρησης και επιστροφής του οχήματος οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην 

πραγματικότητα. 

 Απουσία από τα καθήκοντα χωρίς άδεια του Προϊσταμένου. 

 Συμπεριφορά που δυσφημίζει το κύρος της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι, η εν λόγω υπόθεση εκδικάστηκε τον Νοέμβριο 

του 2020 και επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασμού της μισθολογικής κλίμακας του εν λόγω 

Λειτουργού κατά τέσσερεις προσαυξήσεις. 

Σύσταση: Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος, να διασφαλίζει ότι αυτά χρησιμοποιούνται μόνο από 

εξουσιοδοτημένους οδηγούς και μόνο για εξουσιοδοτημένα ταξίδια και ότι αυτά σταθμεύονται 

σε ασφαλισμένους χώρους, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 10(Ι)(2) των περί Υπηρεσιακών 

Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών (ΚΔΠ 

504/2014). Επιπρόσθετα, να διασφαλίζει ότι τα οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο εντός του 

ωραρίου εργασίας για εξουσιοδοτημένα ταξίδια, ότι κανένα κυβερνητικό όχημα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικούς σκοπούς και τα κλειδιά «όνομα οδηγού» που χρησιμοποιούνται 

είναι καταχωρισμένα στην κατάσταση του Τμήματος. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι υιοθέτησε και έλαβε σοβαρά τη σύστασή μας και 

έδωσε σχετικές οδηγίες στο προσωπικό για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των υπό 

αναφορά Κανονισμών για την ορθή χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων. Μας πληροφόρησε 

επίσης ότι, λόγω της φύσης των εργασιών του Τμήματος, υπάρχουν περιπτώσεις που 

εξουσιοδοτείται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων και εκτός ωραρίου εργασίας, όπως σε έκτακτες 

περιπτώσεις επισκοπήσεων μετά από σεισμό ή άλλο σοβαρό φυσικό φαινόμενο ή στη 

διοργάνωση συνεδρίων ή άλλων υπηρεσιακών εκδηλώσεων.  

6.4 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

6.4.1 Καταγγελία για τον ελλιμενισμό σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου 

Η Υπηρεσία μας εξέτασε καταγγελία σχετικά με τον ελλιμενισμό συγκεκριμένων σκαφών στο 

αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, καθώς και στη μη διάθεση χώρου ελλιμενισμού σε 

συγκεκριμένο σκάφος (εφεξής σκάφος «Α»). 

α. Ελλιμενισμός σκάφους «Α». Στο πλαίσιο του ελέγχου, προέκυψε ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ελλιμενισμού του σκάφους «Α» στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, τόσο λόγω 

του βαθμού πληρότητάς του, όσο κυρίως, λόγω των μεγάλων διαστάσεων του υπό αναφορά 

σκάφους. Επίσης, διαφάνηκε ότι, οι μεγάλες διαστάσεις του εν λόγω σκάφους, δεν επέτρεπαν τον 

ελλιμενισμό του απέναντι από την είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου, ούτε και στο σημείο που 

τότε ελλιμενιζόταν άλλο σκάφος της ίδιας εταιρείας καθώς, σύμφωνα με το ΤΑΘΕ και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις θα επηρεαζόταν η ομαλή λειτουργία του καταφυγίου. 

Το ΤΑΘΕ παρείχε διευκολύνσεις στην ιδιοκτήτρια εταιρεία, του εν λόγω σκάφους, ώστε αυτό να 

χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου για εφοδιασμό, ανεφοδιασμό, 
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παράδοση λυμάτων και επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Ωστόσο, διαφάνηκε ότι το σκάφος 

«Α» βρισκόταν ελλιμενισμένο, χωρίς άδεια, στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, 

δημιουργώντας, σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, προβλήματα τόσο στη λειτουργία, όσο και στην ασφάλεια 

του καταφυγίου. 

Σχετικά με το πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Παρά το ότι το ΤΑΘΕ εξέδωσε μεγάλο αριθμό εξώδικων προστίμων προς την υπό αναφορά 

εταιρεία, τα οποία δεν είχαν τακτοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης περιόδου, ουδεμία ποινική 

δίωξη είχε ασκηθεί αναφορικά με τη διάπραξη των σχετικών αδικημάτων. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία, για το ενδεχόμενο 

άσκησης ποινικής δίωξης της εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

(ii) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) των περί Ρύθμισης, Διαχείρισης και Λειτουργίας 

Αλιευτικών Καταφυγίων Κανονισμών (ΚΔΠ 83/94), πρόσωπα και σκάφη που χρησιμοποιούν τις 

διευκολύνσεις των αλιευτικών καταφυγίων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των 

Κανονισμών. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(6), αν ο κυβερνήτης ή ο ιδιοκτήτης σκάφους, 

που διατάχθηκε να μεθορμιστεί ή μετακινηθεί, απουσιάζει, ή αρνείται, ή αμελεί να προβεί σε 

τέτοια ενέργεια, τότε η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη 

μεθόρμιση ή μετακίνηση του σκάφους, με έξοδα και κίνδυνο του κυβερνήτη ή και του ιδιοκτήτη. 

Προβλέπεται επίσης ότι, εάν το σκάφος μετακινηθεί εκτός του αλιευτικού καταφυγίου, τότε ο 

χώρος στον οποίο θα μετακινηθεί θα είναι περιφραγμένος και θα φρουρείται με έξοδα και 

κίνδυνο του κυβερνήτη ή του ιδιοκτήτη του σκάφους. Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 5(7) απαγορεύεται η αλλαγή θέσης σκάφους μέσα σε αλιευτικό καταφύγιο χωρίς την 

προηγούμενη άδεια του Διευθυντή. 

Όπως διαπιστώσαμε, παρόλο ότι το σκάφος «Α» ελλιμενιζόταν στο αλιευτικό καταφύγιο 

Παραλιμνίου χωρίς άδεια και παρόλο ότι το μεγάλο μέγεθός του επηρέαζε, σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, 

τη λειτουργία και ασφάλεια του αλιευτικού καταφυγίου, το ΤΑΘΕ δεν εξέτασε το ενδεχόμενο για 

μετακίνηση του σκάφους εκτός του αλιευτικού καταφυγίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό 

αναφορά Κανονισμών. Το πώς κατέστη δυνατός ο ελλιμενισμός σκάφους χωρίς άδεια 

δημιούργησε ερωτηματικά, αφού αυτό καταδεικνύει ελλιπή εποπτεία του υπό αναφορά 

αλιευτικού καταφυγίου από το ΤΑΘΕ. 

Σύσταση: Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης του χωρίς άδεια 

ελλιμενισμένου σκάφους «Α», στο πλαίσιο των προνοιών των πιο πάνω Κανονισμών, 

προκειμένου να προστατευθεί η λειτουργία και ασφάλεια του αλιευτικού καταφυγίου 

Παραλιμνίου. 

β. Ελλιμενισμός σκάφους «Β». Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του Νόμου 

(Ν.171/1990), κανένα σκάφος, άλλο από αλιευτικό, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε 

αλιευτικό καταφύγιο ή τις διευκολύνσεις αλιευτικού καταφυγίου, χωρίς τη γραπτή άδεια της 

Διευθύντριας του ΤΑΘΕ. Στο πλαίσιο εξέτασης της υπό αναφορά καταγγελίας, παρατηρήσαμε ότι, 

ενώ το σκάφος «Β» φαίνεται να ήταν ελλιμενισμένο στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου κατά 

τη χρονική περίοδο 2.9 – 15.9.2019, σύμφωνα με το μητρώο ημερήσιων ελλιμενισμών του ΤΑΘΕ, 
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η άδεια ελλιμενισμού του εκδόθηκε στις 6.11.2019, δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά την πιο 

πάνω χρονική περίοδο. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι, παρόλο που το σχετικό μητρώο ημερήσιων 

ελλιμενισμών που τηρείται στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου ενημερωνόταν με τον αριθμό 

της άδειας ελλιμενισμού του κάθε σκάφους, δεν ενημερωνόταν με την ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής άδειας. επίσης, επισημάναμε ότι, ούτε στην άδεια ελλιμενισμού, ούτε και στο υπό 

αναφορά μητρώο, δεν είχε καταγραφεί ο αριθμός νηολογίου του υπό αναφορά σκάφους. 

Προέκυψαν εύλογα ερωτηματικά κατά πόσον το υπό αναφορά σκάφος ήταν κατά τη δεδομένη 

χρονική στιγμή εγγεγραμμένο στο νηολόγιο, καθώς και κατά πόσον το αλιευτικό καταφύγιο 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος διαφήμισής του, αφού, σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που 

υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, υπήρχε σε αυτό πινακίδα ότι ήταν προς πώληση.  

Ζητήσαμε ενημέρωση από τη Διευθύντρια του Τμήματος, ως προς το κατά πόσο η πιο πάνω 

περίπτωση, δηλαδή η έκδοση άδειας ελλιμενισμού μετά τη χρονική περίοδο ελλιμενισμού, 

αποτελούσε συνήθη πρακτική ή αφορούσε σε μεμονωμένο γεγονός, καθώς επίσης και με τους 

λόγους μη καταχώρησης του αρ. νηολογίου του υπό αναφορά σκάφους.  

Σύσταση: Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα τέλη για τους 

ημερήσιους ελλιμενισμούς πρέπει να καταβάλλονται και οι σχετικές άδειες να εκδίδονται, 

έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από κάθε ημερήσιο ελλιμενισμό. Επίσης, το μητρώο ημερήσιων 

ελλιμενισμών, που τηρείται στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, πρέπει να ενημερώνεται 

και με την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας. 

γ. Ελλιμενισμός σκάφους «Γ». Εξετάσαμε επίσης την περίπτωση του ακτοπλοϊκού σκάφους 

«Γ» και του αλιευτικού σκάφους «Δ». 

Συγκεκριμένη εταιρεία, με επιστολή της, ημερ. 30.1.2018, ενημέρωσε το ΤΑΘΕ για την πρόθεσή 

της να αποκτήσει το σκάφος «Γ», το οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο ως 

ακτοπλοϊκό επιβατηγό σκάφος και ζήτησε όπως, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χώρων 

ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, αυτό να ελλιμενιστεί στη θέση του 

αλιευτικού της σκάφους «Δ». Παρατηρήσαμε ότι, ο τότε Υπουργός ΓΑΑΠ, στις 9.2.2018, έδωσε, 

γραπτώς, οδηγίες στη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ όπως δοθεί ο υπό αναφορά ελλιμενισμός. Το ΤΑΘΕ, 

με επιστολή του ημερ. 3.3.2018, προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ανέφερε ότι το αλιευτικό καταφύγιο 

Παραλιμνίου, τη δεδομένη στιγμή, ήταν πλήρες και δεν υπήρχε δυνατότητα αντικατάστασης του 

σκάφους «Δ» αφού οι διαστάσεις του ακτοπλοϊκού σκάφους «Γ» ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις 

διαστάσεις του υφιστάμενου σκάφους και πιθανός ελλιμενισμός να δημιουργούσε προβλήματα 

στη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου. Η εταιρεία, επανήλθε με σχετικό αίτημα για 

ελλιμενισμό του σκάφους «Γ» ή σε αντικατάσταση του «Δ» και το ΤΑΘΕ, με επιστολή του, ημερ. 

6.5.2019, την ενημέρωσε ότι το αίτημά της για αντικατάσταση έγινε αποδεκτό. Σημειώσαμε ότι, 

σύμφωνα με σχετικά αρχεία του ΤΑΘΕ, όσον αφορά στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου κατά 

το 2018, το σκάφος «Δ» ελλιμενιζόταν σε συγκεκριμένη θέση και το σκάφος «Γ» σε άλλη. 

Από το πιο πάνω προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Διαφάνηκε προσπάθεια παρέμβασης από τον τότε Υπουργό ΓΑΑΠ για έκδοση άδειας 

ελλιμενισμού στο σκάφος «Γ», χωρίς να έχει τέτοια εξουσία και χωρίς να δικαιολογήσει 
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τους λόγους για τους οποίους θεώρησε ότι θα έπρεπε ή μπορούσε να παρέμβει στις 

εξουσίες της Διευθύντριας ΤΑΘΕ, δίνοντας οδηγίες για τον υπό αναφορά ελλιμενισμό, κατά 

παράβαση των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

(Ν.158(Ι)1999).  

 Εγέρθηκαν ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας έκδοσης άδειας 

ετήσιου ελλιμενισμού σε μη αλιευτικά σκάφη, προς αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών. 

 Δεν φαίνεται να αιτιολογείται στον διοικητικό φάκελο, η αλλαγή στη στάση του ΤΑΘΕ, σε 

σχέση με τον ελλιμενισμό του υπό αναφορά σκάφους, ιδιαίτερα όσον αφορά στην επίλυση 

των προβλημάτων που βάση της αρχικής του απάντησης δημιουργούνταν λόγω των 

διαστάσεών του.  

Σύμφωνα με πληροφόρηση αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ, στα αλιευτικά καταφύγια, 

εκτός από τα αλιευτικά, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη, ελλιμενίζονται σκάφη που 

εξυπηρετούν άλλες επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με τα γαλάζια επαγγέλματα, 

συμπεριλαμβανομένων και ακτοπλοϊκών σκαφών, καθώς επίσης και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

Ζητήσαμε ενημέρωση από τη Διευθύντρια του Τμήματος όσον αφορά στα κριτήρια 

προτεραιότητας που ακολουθεί το ΤΑΘΕ για έκδοση άδειας ελλιμενισμού σε περίπτωση που 

υπάρχουν πέραν του ενός αιτητή μη επαγγελματία αλιέα, καθώς και κατά πόσο, τον Μάιο 2019 

που εγκρίθηκε ο ελλιμενισμός του σκάφους «Γ» στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, υπήρχαν 

και άλλες σχετικές αιτήσεις σε εκκρεμότητα, πέραν εκείνης της υπό αναφορά εταιρείας για τον 

ελλιμενισμό του σκάφους «Α» και κατά πόσο το σκάφος αυτό θα μπορούσε να ελλιμενιστεί στη 

θέση ελλιμενισμού του σκάφους «Γ», χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα στη 

λειτουργία και ασφάλεια του αλιευτικού καταφυγίου Παραλιμνίου.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις συστάσεις μας και τις εφαρμόζει. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι: 

 Για όλα τα εξώδικα πρόστιμα για τον παράνομο ελλιμενισμό του σκάφους «Α» κατά το 2018 

και 2019, που δεν είχαν τακτοποιηθεί, το θέμα είχε προωθηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για 

ποινική δίωξη, ενώ για τα υπόλοιπα που εκκρεμούσαν και αφορούσαν στο 2020, επρόκειτο 

επίσης να προωθηθούν στον Γενικό Εισαγγελέα. 

 Παρόλο ότι το ΤΑΘΕ ακολούθησε όλες τις διαδικασίες για τη μετακίνηση/ρυμούλκηση του 

σκάφους «Α», οι ιδιοκτήτες του το μετακίνησαν εκτός του αλιευτικού καταφυγίου στις 

11.6.2020. 

 Η έκδοση άδειας ημερήσιου ελλιμενισμού μετά τη χρονική περίοδο ελλιμενισμού είναι 

συνήθης πρακτική για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού και δεδομένης της τήρησης του 

Μητρώου ημερήσιου ελλιμενισμού. Το σκάφος «Β» ήταν νηολογημένο, ωστόσο, εκ 

παραδρομής, δεν είχε καταγραφεί στο σχετικό Μητρώο και κατ’ επέκταση στην άδεια 

ελλιμενισμού ο αριθμός νηολογίου του. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

114 
 

 Σε ότι αφορά στη χορήγηση ελλιμενισμού, το ΤΑΘΕ εφαρμόζει εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο ΓΑΑΠ διαδικασία, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στους 

μη επαγγελματίες αλιείς. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, πέραν της αίτησης της υπό αναφορά εταιρείας για τον 

ελλιμενισμό του σκάφους «Α», το ΤΑΘΕ έλαβε και άλλες τρεις σχετικές αιτήσεις, τις οποίες 

ενέκρινε και έγινε αντικατάσταση σκάφους. Επίσης, το σκάφος «Α» δεν μπορούσε να ελλιμενιστεί 

στη θέση του σκάφους «Γ» λόγω διαστάσεων, αφού, κατά το 2019, το πρώτο ελλιμενίστηκε 

δοκιμαστικά στη θέση του δεύτερου, για χρονική περίοδο δύο μηνών περίπου, οπόταν και 

διαπιστώθηκε ότι αυτό δημιουργούσε προβλήματα αναφορικά με την ασφάλεια και λειτουργία 

του αλιευτικού καταφυγίου Παραλιμνίου. 

6.5 Τμήμα Περιβάλλοντος 

6.5.1 Αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές στο παραλιακό μέτωπο των 

κοινοτήτων Αργάκας και Γιαλιάς στην επαρχία Πάφου, εντός της περιοχής του Δικτύου «Natura 

2000» ΤΚΣ/ΕΖΔ Περιοχή Πόλις – Γιαλιά 

Η περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ Περιοχή Πόλις – Γιαλιά, η οποία έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΤΚΣ κηρύχθηκε σε ΕΖΔ μέσω Γνωστοποίησης. Τα μέτρα 

προτεραιότητας που έχουν θεσπιστεί για την περιοχή, μέσω Διατάγματος, που δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.7.2017, προνοούν, μεταξύ άλλων, τον 

περιορισμό ή/και απαγόρευση ενεργειών ή/και οχλήσεων ή/και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ, 

που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της 

υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών προτεραιότητας και 

καθορισμού της ΕΖΔ. 

Η Υπηρεσία μας έλαβε καταγγελία, η οποία συνοδευόταν και από φωτογραφικό υλικό, σε σχέση 

με αυθαίρετες παρεμβάσεις και παράνομες κατασκευές εντός της περιοχής του Δικτύου «Natura 

2000» που αναφέρεται πιο πάνω. 

α. Παράνομη παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων εξυπηρέτησης λουομένων σε κρατική 

γη, στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αργάκας πλησίον συγκεκριμένου παραλιακού κέντρου 

εστίασης και αναψυχής. Σύμφωνα με την καταγγελία, παρατηρούνται, εντός της περιοχής του 

Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ/ΕΖΔ Περιοχή Πόλις – Γιαλιά, αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες 

κατασκευές, που περιλαμβάνουν εκχέρσωση και ισοπέδωση αμμοθινικών οικοσυστημάτων, 

μεταφορά και τοποθέτηση φερτών υλικών, δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων και 

σφράγιση εδάφους με ασφαλτικό υλικό, καλλιέργεια χλοοτάπητα και φύτευση μη γηγενών 

ειδών, τοποθέτηση συστήματος άρδευσης, κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας, καθώς και 

ανέγερση αποχωρητηρίων, αποδυτηρίων και ναυαγοσωστικού πύργου.  

Σε σχέση με τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε: 

 Εάν για τις πιο πάνω εργασίες/κατασκευές έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες και 

εάν, κατά την άποψή σας, συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο και είναι αναγκαίες για τη 

διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. 
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 Εάν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό αναφορά επεμβάσεων, καθ΄ 

αυτών ή από κοινού με άλλα σχέδια, έργα ή/και δραστηριότητες στην περιοχή, επί των 

ειδών προτεραιότητας, για την προστασία των οποίων η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο 

«Natura 2000», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16, του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 έως 2015, καθώς και του 

άρθρου 33 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμου του 2018.  

 Εάν για τη συγκεκριμένη παραλία έχει εκπονηθεί και εγκριθεί σχέδιο χρήσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ.59).   

 Εάν για τις επεμβάσεις/κατασκευές, που σύμφωνα με την καταγγελία πραγματοποιήθηκαν 

από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αργάκας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

εξυπηρέτησης λουομένων, έχει ληφθεί έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5Γ και 5Ζ του πιο 

πάνω Νόμου. 

 Εάν για το παρακείμενο κέντρο εστίασης και αναψυχής που έχει ανεγερθεί σε παρακείμενο 

ιδιωτικό τεμάχιο χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής. 

Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι εκδόθηκε σχετικό Διάταγμα (ΚΔΠ 110/2018) για την 

κήρυξη της παραλίας ως παραλίας λουομένων και σημείωσε ότι, η δημιουργία παραλίας 

λουομένων και η παροχή διευκολύνσεων προνοείται και από το Διαχειριστικό Σχέδιο της ΕΖΔ 

«Περιοχή Πόλις-Γιαλιά», ώστε να μειωθεί η πίεση που ασκείται στις παραλίες ωοτοκίας και στους 

αμμοθινικούς οικοτόπους της περιοχής, ενώ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 16 του Ν.13(Ι)/2003, 

αφού η δημιουργία οργανωμένης παραλίας συνδέεται με τη διαχείριση της ΕΖΔ. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, σύμφωνα με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, το σχέδιο χρήσης 

παραλίας ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Τοπική Επιτροπή Παραλιών και βρισκόταν ενώπιον 

της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών. Όσον αφορά στο παρακείμενο κέντρο εστίασης και 

αναψυχής, μας πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η οικεία Επαρχιακή 

Διοίκηση, αυτό κατέχει πολεοδομική άδεια, καθώς και σχετικές άδειες λειτουργίας. 

Η Έπαρχος Πάφου μάς πληροφόρησε ότι: 

 Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με Διάταγμά του (ΚΔΠ 110/2018), 

κήρυξε τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το συγκεκριμένο κέντρο εστίασης και αναψυχής 

στην Αργάκα ως παραλία λουομένων και για να διασφαλισθεί η ασφάλειά τους, 

τοποθετήθηκαν, πύργος με ναυαγοσώστη και σημαντήρες μέσα στη θάλασσα. 

 Στις 23.6.2020 συστάθηκε Τοπική Επιτροπή Παραλιών Αργάκας, σύμφωνα με το άρθρο 

5ΣΤ(2) του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59) και εκπονήθηκε Σχέδιο Χρήσης 

Παραλίας και αναμενόταν η έγκρισή του από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, σύμφωνα 

με τα άρθρα 5ΣΤ(1) και 5Ζ του πιο πάνω Νόμου. 

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αργάκας, από το 2015, υπέβαλε αίτημα για εκμίσθωση κρατικής 

γης, εντός συγκεκριμένων τεμαχίων και το ΤΠ, το ΤΑΘΕ και άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, 

εξέφρασαν, από το 2017, τη σύμφωνη γνώμη τους σχετικά με την υπό αναφορά εκμίσθωση 
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για σκοπούς δημιουργίας οργανωμένης παραλίας στο σημείο αυτό που προνοείται από το 

Διαχειριστικό Σχέδιο ΕΖΔ «Περιοχή Πόλις – Γιαλιάς» και συνδέεται με τη διαχείριση της ΕΖΔ. 

 Έγιναν ελαφριού τύπου εργασίες στην παραλία, που δεν προκαλούν οποιεσδήποτε 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και σύμφωνα με το σχέδιο χρήσης της παραλίας, με 

σκοπό την ασφαλή και ομαλή πρόσβαση των λουομένων σε αυτή και κατόπιν εξασφάλισης 

της έγκρισης της οικεία Αρχής/Κοινοτικού Συμβουλίου. 

 Για το συγκεκριμένο κέντρο εστίασης, εξασφαλίστηκε πολεοδομική άδεια και άδεια 

οικοδομής, ενώ για το παρακείμενο μπαρ, το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού τεμαχίου και 

εκτός ζώνης προστασίας της παραλίας, δεν εξασφαλίστηκαν οποιεσδήποτε άδειες και το ΤΔ 

προτίθετο να προχωρήσει σε δικαστικά μέτρα.  

β. Παράνομη κατασκευή και λειτουργία συγκεκριμένου παραλιακού κέντρου αναψυχής σε 

κρατική χαλίτικη γη στα διοικητικά όρια της κοινότητας Γιαλιάς. Σύμφωνα με την υπό αναφορά 

καταγγελία, οι αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές περιλαμβάνουν εκχέρσωση 

και ισοπέδωση αμμοθινικών οικοσυστημάτων, μεταφορά και τοποθέτηση φερτών υλικών, 

δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, καλλιέργεια χλοοτάπητα και φύτευση μη γηγενών 

ειδών, τοποθέτηση συστήματος άρδευσης, μεταφορά ρεύματος από παρακείμενο εστιατόριο 

καθώς και σφράγιση εδάφους, λόγω της ανέγερσης συγκεκριμένου παραλιακού κέντρου 

αναψυχής. Οι αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές εμπίπτουν εξ ολοκλήρου εντός 

της περιοχής του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ/ΕΖΔ Περιοχή Πόλις – Γιαλιά. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε: 

 Εάν οι πιο πάνω εργασίες συνδέονται άμεσα ή είναι αναγκαίες για τη διαχείριση της 

προστατευόμενης περιοχής. 

 Εάν είχε διενεργηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό αναφορά επεμβάσεων,  καθ΄ 

αυτών ή από κοινού με άλλα σχέδια, έργα ή/και δραστηριότητες στην περιοχή, επί των 

ειδών προτεραιότητας, για την προστασία των οποίων η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο 

«Natura 2000», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, καθώς και του άρθρου 33 του 

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018.  

 Εάν για τις υπό αναφορά εργασίες έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη πολεοδομική άδεια και 

άδεια οικοδομής, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, καθώς και τον 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (ΚΕΦ.96). 

Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι το συγκεκριμένο μπαρ αποτελεί παράνομη 

εγκατάσταση και ότι το ΤΠ είχε προβεί σε σχετική καταγγελία, κατά το 2017, στην Επαρχιακή 

Διοίκηση Πάφου, η οποία και εφάρμοσε τις νενομισμένες διαδικασίες, που κατέληξαν σε 

καταδικαστική απόφαση και διάταγμα κατεδάφισης του εν λόγω υποστατικού. 

Η Έπαρχος Πάφου μάς πληροφόρησε ότι, καταχωρίστηκαν, παλαιότερα, σχετικές ποινικές 

υποθέσεις, και τον Ιανουάριο του 2003 εκδόθηκαν σχετικά διατάγματα κατεδάφισης, τα οποία 

ωστόσο δεν εκτελέστηκαν, αφού ο ιδιοκτήτης είχε καταχωρίσει αιτήσεις για εξασφάλιση 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

117 
 

πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν. Επίσης μας 

ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ζήτησε από το Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας την επίσημη οριοθέτηση της ζώνης προστασίας της παραλίας και επιβεβαιώθηκε 

επέμβαση σε αυτή. Μας πληροφόρησε επίσης ότι τα εν λόγω υποστατικά είναι εγκαταλελειμμένα 

και εκτός λειτουργίας και, παρά τις προσπάθειες για συμμόρφωση του κατηγορούμενου με το 

διάταγμα κατεδάφισης, δεν υπήρξε αποτέλεσμα, καθώς επίσης ότι η Νομική Υπηρεσία 

καταχώρισε νέα ποινική υπόθεση κατά το 2019 για παρακοή διατάγματος, η οποία εκκρεμούσε 

ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.  

6.5.2 Έγκριση σχεδίου χρήσης παραλίας Ασπρόκρεμμος στην Κοινότητα Νέου Χωριού της 

Επαρχίας Πάφου και εκμίσθωση κρατικής δασικής γης  στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και το 

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, εντός περιοχών του Δικτύου «Natura 2000» 

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, εγκρίθηκε, από την Κεντρική 

Επιτροπή Παραλιών, σχέδιο χρήσης παραλίας στην πιο πάνω περιοχή, η οποία αποτελεί κρατική 

δασική γη και εμπίπτει στη Χερσαία και Θαλάσσια Ζώνη Υψηλής Προστασίας της Φύσης (ΥΠ και 

ΥΠΘ) στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα εντός της ΥΠ2 και ΥΠΘ2 

των περιοχών του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα. 

Από προκαταρκτική εξέταση του θέματος προέκυψαν τα ακόλουθα, επί των οποίων ζητήσαμε τις 

απόψεις του ΤΠ, ΤΑΘΕ και ΤΔ. 

α. Ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο «Natura 2000». H περιοχή προς ένταξη στο Δίκτυο «Natura 

2000» της Χερσονήσου Ακάμα, χαρτογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 2003, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού έργου «Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο» και το 

Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) για την περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ 

Χερσόνησος Ακάμα  συμπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και το ΤΕΔ για την περιοχή του 

Δικτύου «Natura 2000» ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα, συμπληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Οι 

Γνωστοποιήσεις κήρυξης των περιοχών ΤΚΣ και ΖΕΠ, από τον Υπουργό ΓΑΑΠ δημοσιεύτηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 17.7.2009 και 19.12.2009, αντίστοιχα. 

Τον Απρίλιο του 2016, το ΤΠ προέβη στην οριστικοποίηση, έγκριση και δημοσίευση του 

«Διαχειριστικού Σχεδίου για την Περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα.  

Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 2013, η ΥΘΠ προέβη στην ανάθεση σύμβασης για την ετοιμασία 

στόχων διατήρησης και Διαχειριστικών Σχεδίων για όλες τις ΖΕΠ που έχουν καθοριστεί στην 

Κύπρο, στις οποίες περιλαμβανόταν και η συγκεκριμένη ΖΕΠ. Τον Ιούνιο του 2016, το «Προσχέδιο 

του Διαχειριστικού Σχεδίου για την Περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα 

τέθηκε σε δημόσια παρουσίαση, ακρόαση και διαβούλευση, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 η ΥΘΠ 

οριστικοποίησε, ενέκρινε και δημοσίευσε το «Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου 

Natura 2000 ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα». 

Η απόφαση κήρυξης της περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα ακυρώθηκε, με βάση Απόφαση του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, ημερ. 21.4.2016 και η Γνωστοποίηση επανακήρυξης της περιοχής 

από τον Υπουργό ΓΑΑΠ δημοσιεύτηκε στις 30.9.2016. 
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Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠ, η διαδικασία για επαναφορά της Χερσονήσου Ακάμα στον εθνικό 

κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας έχει ολοκληρωθεί και η σχετική Γνωστοποίηση 

του Υπουργού ΓΑΑΠ έχει δημοσιευτεί στις 9.8.2019. Τα όρια της περιοχής είναι τα ίδια όπως της 

προηγούμενης κήρυξης, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ακυρωτικής απόφασης 

του Δικαστηρίου και της πιο πάνω επαναφοράς, η περιοχή συνέχισε να αποτελεί ΤΚΣ σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η Γνωστοποίηση κήρυξης της περιοχής σε ΕΖΔ και το Διάταγμα Μέτρων Προτεραιότητας, με βάση 

διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ («Οδηγία των Οικοτόπων») και του Νόμου 153(Ι)/2003 

δημοσιεύτηκαν στις 30.7.2021. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί το αναγκαίο Διάταγμα Διαχείρισης και 

Προστασίας της Φύσης, με βάση τις διατάξεις του υπό αναφορά θεσμικού πλαισίου. Επίσης, δεν 

έχει εκδοθεί ακόμη ούτε το Διάταγμα Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων για την περιοχή ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 

2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών («Οδηγία προστασίας των Πτηνών») του 

Νόμου 152(Ι)/2003. 

β. Κήρυξη περιοχής ως Εθνικό Δασικό Πάρκο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του αρ. 

80.462 και ημερ. 21.3.2016, αποφάσισε την κήρυξη των κρατικών τεμαχίων εντός του Δικτύου 

«Natura 2000», στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα», σε κρατικό δάσος και την κήρυξη των 

υφιστάμενων Κρατικών Δασών Ακάμα, Πέγειας και Μελέτη, καθώς και των νέων Κρατικών Δασών 

Χάλαβρον (στο οποίο περιλαμβάνεται η παραλία Ασπρόκρεμμος), Ανδρολίκου – Πετράτης, Λαόνα 

και Άγιος Γεώργιος σε Εθνικό Δασικό Πάρκο. 

Μετά τη λήψη της πιο πάνω Απόφασης, δημοσιεύτηκε, στις 17.6.2016, το Διάταγμα κήρυξης των 

νέων Κρατικών Δασών Χάλαβρον, Ανδρολίκου – Πετράτης, Λαόνα και Άγιος Γεώργιος, καθώς και 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, με βάση διατάξεις του περί Δασών Νόμου του 2012. 

γ. Πρόνοιες Διαχειριστικού Σχεδίου. Το «Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου 

Natura 2000 ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε 

από το ΤΠ τον Απρίλιο του 2016, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική αξία των επιμέρους περιοχών της υπό προστασία περιοχής, 

καθώς και τους στόχους διαχείρισης [...], προτείνεται ο καθορισμός τεσσάρων κατηγοριών ζωνών 

προστασίας, από τις οποίες οι δύο αφορούν τη χερσαία περιοχή και οι υπόλοιπες δύο τη 

θαλάσσια περιοχή. Η προτεινόμενη ζωνοποίηση γίνεται για σκοπούς ρύθμισης και 

συγκεκριμενοποίησης των δραστηριοτήτων που θα επιτρέπονται ή απαγορεύονται στις περιοχές 

αυτές, οι οποίες οριοθετούνται βάσει οικολογικών κριτηρίων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια 

κατεύθυνση στη διαχείριση. [...] 

Ειδικότερα, στη χερσαία και θαλάσσια έκταση της προστατευόμενης περιοχής προτείνεται να 

καθοριστούν οι εξής ζώνες: 

 Χερσαίες Ζώνες Υψηλής Προστασίας της Φύσης «ΥΠ» και 

 Χερσαίες Ζώνες Προστασίας της Φύσης «ΠΦ». 

 Θαλάσσιες Ζώνες Υψηλής Προστασίας της Φύσης «ΥΠΘ» και 
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 Θαλάσσια Ζώνη Προστασίας της Φύσης «ΠΦΘ». 

Οι στόχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων για την κάθε ζώνη είναι οι εξής: 

 Για τη Ζώνη «ΥΠ» στόχος είναι η προστασία και διαχείριση των παραλιών ωοτοκίας 

της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και της πράσινης θαλάσσιας χελώνας Chelonia 

mydas, των αμμοθινικών οικοσυστημάτων, [...] καθώς και η προστασία των όμορων 

στα ενδιαιτήματα της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus περιοχών. […] 

 Για τη Θαλάσσια Ζώνη «ΥΠΘ» κύριος στόχος είναι η προστασία της θαλάσσιας 

χελώνας Caretta caretta, της πράσινης χελώνας Chelonia mydas, καθώς και της 

μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, αλλά και η προστασία περιοχών με υψηλή 

πυκνότητα και ποικιλομορφία σημαντικών τύπων οικοτόπων, και που συνδέονται με 

πλούσια βιοποικιλότητα». 

Ανάμεσα στις περιοχές προς ένταξη στις ΥΠ περιλαμβάνεται η ΥΠ2 – Βιότοπος μεσογειακής 

φώκιας στην τοποθεσία Χάλαβρον, έκτασης 8,8 εκταρίων. Τα γεωγραφικά κριτήρια οριοθέτησης 

της πιο πάνω χερσαίας περιοχής καθορίστηκαν «από την ακτογραμμή μέχρι τα 200 μέτρα προς τα 

ενδότερα ή μέχρι το όριο του Δικτύου Natura 2000 αν αυτό είναι σε μικρότερη απόσταση από τα 

200 μέτρα». Επιπλέον, ανάμεσα στις περιοχές προς ένταξη στις Θαλάσσιες Ζώνες ΥΠΘ 

περιλαμβάνεται η ΥΠΘ2 – Βιότοπος μεσογειακής φώκιας στην τοποθεσία Χάλαβρον, έκτασης 7,3 

εκταρίων. Τα γεωγραφικά κριτήρια οριοθέτησης της πιο πάνω χερσαίας περιοχής καθορίστηκαν 

«από την ακτογραμμή μέχρι τα 150 μέτρα προς τα ενδότερα και έχουν ως άνω και κάτω όρια τα 

όρια των αντίστοιχων χερσαίων περιοχών». 

Μεταξύ άλλων, στη Χερσαία Ζώνη «ΥΠ2 – Βιότοπος μεσογειακής φώκιας» στην τοποθεσία 

Χάλαβρον προτείνεται να επιτρέπεται «η χρήση της περιοχής από λουόμενους, με ρύθμιση της 

τοποθέτησης ξαπλώστρων και ομπρελών, έτσι ώστε αυτά να μην παραμένουν στην παραλία από 

τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου. Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των λουόμενων, η 

Επιτροπή διαχείρισης δύναται να καθορίσει σχετικούς περιορισμούς». 

Επιπλέον, στη Θαλάσσια Ζώνη «ΥΠΘ2» προτείνεται να απαγορεύεται η νυχτερινή υποβρύχια 

κατάδυση, το ψαροντούφεκο και η υποβρύχια κατάδυση, η πρόσβαση μηχανοκίνητων σκαφών 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε απόσταση 20 μέτρων από την ακτογραμμή και η κίνηση 

σκαφών και πλωτών γενικά μέσων με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 κόμβων. 

Ο Διευθυντής του ΤΠ, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, μας απάντησε ότι, σχετικά με 

το Διαχειριστικό Σχέδιο, προτείνεται ο καθορισμός ΥΠΘ και ότι οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες 

Περιοχές στην Κύπρο κηρύσσονται βάσει των Περί Αλιείας Νόμου και Κανονισμών, με σχετικά 

Διατάγματα. Μας πληροφόρησαν επίσης ότι, σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο, προτείνεται 

ως ΥΠΘ1 η περιοχή της «Λάρας – Τοξεύτρας», ως ΥΠΘ2 προτείνεται η θαλάσσια περιοχή μπροστά 

από το σπήλαιο «Χάλαβρο» και της παραλίας συγκεκριμένου ξενοδοχείου, ως ΥΠΘ3 προτείνεται 

η θαλάσσια περιοχή της Πέγειας και ως ΥΠΘ4 και ΥΠΘ5 η θαλάσσια περιοχή γύρω από το 

«Κακοσκάλι». 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

120 
 

δ. Παράνομες επεμβάσεις στην παραλία και έγκριση σχεδίου χρήσης παραλίας. Για το θέμα 

των παράνομων επεμβάσεων στην εν λόγω παραλία, μπροστά από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο 

είχε τεθεί ερώτημα στις 6.10.2003 από τον τέως Βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη. Όπως αναφέρεται 

στην απάντηση, ημερ. 10.12.2003, του τότε Υπουργού ΓΑΑΠ, η Επιτροπή, η οποία εξέτασε τη 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκε για την ανέγερση του ξενοδοχείου, 

κατέληξε, μεταξύ άλλων, σε εισηγήσεις που αφορούσαν ειδικά στην προστασία των χελώνων στη 

δεδομένη παραλία, οι οποίες αφορούσαν και μέτρα, όπως η απαγόρευση τοποθέτησης 

οργανωμένων διευκολύνσεων για τους λουόμενους στην παραλία. Ωστόσο, για νομικούς λόγους, 

στους πολεοδομικούς όρους συμπεριλήφθηκαν μόνο οι εισηγήσεις της επιτροπής για τη 

φωτορύπανση. Επισήμανε επίσης ότι το Υπουργείο παρέμενε σταθερό στη θέση ότι, για καθαρά 

λόγους προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, δεν θα έπρεπε να τοποθετούνται κρεβατάκια και 

ομπρέλες στην παραλία και θα έπρεπε να τερματιστεί άμεσα η λειτουργία των ταχύπλοων 

σκαφών στην περιοχή. 

Στην υπό αναφορά απάντηση επισημάνθηκε επίσης ότι, μετά από σχετική σύσταση της Μόνιμης 

Επιτροπής της Γραμματείας της Σύμβασης της Βέρνης, το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ζήτησε γνωμάτευση 

από τον Γενικό Εισαγγελέα, αναφορικά με το κατά πόσο οι συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής της 

Σύμβασης επέτρεπαν ή παρεμπόδιζαν την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών να εγκρίνει Σχέδιο για 

εμπορική εκμετάλλευση της πιο πάνω παραλίας. Στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 

αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι «Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών δεν μπορεί να προχωρήσει 

στην έγκριση του σχεδίου παραλίας, γιατί αυτό θα αποτελέσει παραβίαση των άρθρων 4 και 6 

της Σύμβασης. Επίσης, η υποχρέωση προστασίας των ειδών αυτών (Chelonia mydas και Caretta 

caretta) και των βιοτόπων τους εκτείνεται και στις αρχές τοπικής διοίκησης που παραχωρούν, με 

βάση τον περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμο, άδειες για χρήση της παραλίας. Ακόμη και αν 

η Επιτροπή Παραλιών εγκρίνει το σχέδιο, οι τοπικές αρχές δεν θα πρέπει να παραχωρήσουν 

τέτοιες άδειες, γιατί αυτό θα αποτελέσει παραβίαση, τόσο της Σύμβασης της Βέρνης, όσο και 

διατάξεων του πιο πάνω Νόμου». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, κατά την εξέταση του 

σχεδίου χρήσης της παραλίας του Νέου Χωριού, όπως αυτό υποβλήθηκε από το οικείο Κοινοτικό 

Συμβούλιο, αποφάσισε όπως μην προχωρήσει στην έγκρισή του, όσον αφορά στο τμήμα της 

παραλίας μπροστά από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. 

Ωστόσο, το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού Πάφου επανήλθε επί του θέματος, με επιστολή 

του, ημερ. 4.5.2016, προς  το ΤΠ με αίτημα για τη δημιουργία και διαχείριση οργανωμένων 

παραλιών εντός των ορίων της Κοινότητας. Επισημάναμε ότι, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, στις  

21.3.2016 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την κήρυξη του κρατικού δάσους 

Χάλαβρον, στο οποίο περιλαμβάνεται και η παραλία Ασπρόκρεμμος, σε Εθνικό Δασικό Πάρκο.  Το 

σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στις 17.6.2016, δηλαδή ενάμιση περίπου μήνα μετά την 

αποστολή της προαναφερόμενης επιστολής του υπό αναφορά Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Στην απαντητική επιστολή του προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, το ΤΠ ανέφερε ότι, μετά από 

εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αποστάληκαν στα Τμήματα 
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Περιβάλλοντος και Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και την επιτόπια επίσκεψη, συναίνεσαν στη 

δημιουργία της οργανωμένης παραλίας, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων όρων. 

Η Γνωστοποίηση έγκρισης του σχεδίου χρήσης παραλίας Ασπρόκρεμμος δημοσιεύτηκε στις 

7.10.2016.  

Με βάση τα πιο πάνω, ζητήσαμε από το ΤΠ, ΤΑΘΕ και ΤΔ, όπως μας πληροφορήσουν: 

(i) Εάν έχει εξασφαλιστεί άλλη γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήρε τα όποια 

κωλύματα αναφέρονταν στη γνωμάτευση του 2003 που αναφέρεται στην απάντηση του 

Υπουργού ΓΑΑΠ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

πριν αποφασιστεί η έγκριση του σχεδίου χρήσης της παραλίας Ασπρόκρεμμος.  

(ii) Τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

με τα άρθρα 4 και 6 του περί της Συμβάσεως διά τη Διατήρησιν της Ευρωπαϊκής Αγρίας Ζωής και 

των Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικού) Νόμου του 1988. 

(iii) Πώς αιτιολογείται η ασυνέπεια μεταξύ των όρων που έχουν τεθεί από το ΤΠ και το ΤΑΘΕ, 

ειδικά όσον αφορά στην έγκριση της περιοχής προσάραξης σκαφών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών θαλάσσιων αθλημάτων αναψυχής, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα 

διαχειριστικά μέτρα για την ΥΠ και ΥΠΘ (ΥΠ2 και ΥΠΘ2), που περιλαμβάνονται στο «Διαχειριστικό 

Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο 

οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε από το ίδιο το ΤΠ τον Απρίλιο του 2016.  

(iv) Εάν, πριν την απόφασή τους να συναινέσουν στην έγκριση του σχεδίου χρήσης της 

παραλίας Ασπρόκρεμμος, είχε προηγηθεί Δέουσα Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΔΕ), 

σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ καθώς και των διατάξεων του 

Ν.153(Ι)/2003. 

(v) Πώς η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, στην οποία συμμετείχαν, συναίνεσε στην έγκριση σχεδίου 

χρήσης παραλίας, σε κρατική δασική γη, παρά τις διατάξεις των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής 

Δασικής Γης) Κανονισμών (ΚΔΠ 134/2012), το οποίο αναφέρει ότι, «τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

απαγορεύεται η εκμίσθωση ή άλλη διάθεση παραθαλάσσιας κρατικής δασικής γης, η οποία 

βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων (500μ.) από την ανώτατη στάθμη 

παλίρροιας οποιασδήποτε παραλιακής περιοχής, εκτός εάν η συγκεκριμένη κρατική δασική γη [...] θα 

χρησιμοποιηθεί από αρχή τοπικής διοίκησης για την ανέγερση τουριστικού περιπτέρου, 

περιορισμένου εμβαδού, στο οποίο θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο είδη περιπτέρου, καθώς 

επίσης για την ανέγερση δημόσιων αποχωρητηρίων και λουτρών ή και άλλης αναγκαίας υποδομής 

για εξυπηρέτηση των λουομένων, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου».  Όπως 

προκύπτει, πριν την έγκριση του σχεδίου χρήσης παραλίας, θα έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί η 

εκμίσθωση της γης, από το ΤΔ, προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, καθώς και σχετική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ.59)  

«καμία αρχή τοπικής διοίκησης δεν παρέχει υπηρεσίες και άδειες σε ιδιώτες για παροχή 
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υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος, εκτός κατόπιν άδειας 

του ΤΔ, με συγκεκριμένους όρους για κάθε περιοχή: 

Νοείται ότι καμιά άδεια δεν παρέχεται σε παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται 

σε περιοχές προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας».   

Επισημαίνεται ότι, ο όρος «περιοχή προστασίας της πανίδας και χλωρίδας» που αναφέρεται στον 

πιο πάνω Νόμο περιλαμβανόταν στους περί Δασών Νόμους του 1962 έως 2012, αλλά 

αντικαταστάθηκε από τον όρο «φυσικό απόθεμα» στους περί Δασών Νόμους του 2012 έως 2018. 

Όπως προκύπτει, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών να εγκρίνει το σχέδιο χρήσης 

της παραλίας Ασπρόκρεμμος στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα 

δεν είναι σύννομη, αλλά ενδεχομένως να λήφθκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας, καθώς το σχέδιο 

χρήσης της παραλίας Ασπρόκρεμμος χωροθετείται σε παραθαλάσσια κρατική δασική γη, για την 

οποία δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια προς την τοπική Αρχή. Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την 

άποψη ότι η Γνωστοποίηση έγκρισης του σχεδίου χρήσης παραλίας Ασπρόκρεμμος, η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 7.10.2016, ενδέχεται να στερείται νομιμότητας και εισηγηθήκαμε στα 

εμπλεκόμενα Τμήματα όπως αποταθούν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για 

καθοδήγηση ως προς τον χειρισμό του θέματος. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, θεωρώντας δεδομένη τη συναίνεση του ΤΠ και του ΤΑΘΕ, το ΤΔ 

βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εκμίσθωσης παραθαλάσσιας κρατικής δασικής γης στο Κοινοτικό 

Συμβούλιο Νέου Χωριού, στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και συγκεκριμένα στην τοποθεσία 

Ασπρόκρεμμος, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων για εξυπηρέτηση 

λουομένων.  

Ο Διευθυντής του ΤΠ, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, μας πληροφόρησαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Δεν εξασφαλίστηκε άλλη Γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το νέο 

αίτημα της Κοινότητας Νέου Χωριού για τη χρήση της παραλίας και δεν θεωρείται 

αναγκαία η εξασφάλιση μια τέτοιας Γνωμάτευσης, αφού υπάρχουν σαφείς πρόνοιες 

στη νομοθεσία για την αξιολόγηση έργων και προστασία των περιοχών. 

(ii) Η συμμόρφωση με τα άρθρα 4 και 6 της Σύμβασης της Βέρνης, διασφαλίζεται με την 

εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και της 

εναρμονιστικής νομοθεσίας Ν.153(Ι)/2003. 

(iii) Δεν υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των όρων που τέθηκαν στην άδεια χρήσης της 

παραλίας και των εισηγήσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου για ΥΠΘ. 

(iv) Για την εν λόγω απόφαση είχε διεξαχθεί επιτόπια επίσκεψη και λήφθηκαν υπόψη όλα 

τα στοιχεία που κατέχουν το ΤΠ και το ΤΑΘΕ για τη συγκεκριμένη παραλία και τα είδη 

που απαντώνται εκεί. Η εν λόγω αξιολόγηση έγινε στα πλαίσια του άρθρου 16 του 

Ν.153(Ι)/2003 και κρίθηκε ότι με τους όρους που επιβλήθηκαν δεν θα υπάρξει 

επηρεασμός της ακεραιότητας της περιοχής. 
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Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε επίσης ότι, δεν διενεργήθηκε ΔΕ καθότι το έργο δεν είναι 

άμεσα συνδεόμενο με τη διαχείριση τόπου και η προκαταρκτική αξιολόγηση που διεξάχθηκε 

κατέδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τον τόπο, είτε μεμονωμένα, είτε σε 

συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου, 

εφόσον γίνει με τις υποδείξεις των αρμόδιων Τμημάτων. Μας ανέφερε ωστόσο ότι, το ΤΠ, όπως 

και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είχε καταγράψει την εν λόγω προκαταρκτική αξιολόγηση, λόγω 

κακής εφαρμογής του άρθρου 6 της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, γεγονός που επεσήμανε 

και η ΕΕ.  

Όσον αφορά στο ερώτημα (v) πιο πάνω, ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι η εκμίσθωση 

παραθαλάσσιας κρατικής δασικής γίνεται τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού 12 των οικείων 

Κανονισμών, εκφράζοντας την άποψη ότι, ο όρος «άλλη αναγκαία υποδομή», που αναφέρεται 

στους Κανονισμούς, περιλαμβάνει και τις απαραίτητες υποδομές οργανωμένης παραλίας 

(κρεβατάκια θαλάσσης, ομπρέλες, κ.λπ.). Μας πληροφόρησε επίσης ότι, κατά την εξέταση 

αιτημάτων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, το ΤΔ, ακολουθώντας τις σχετικές διοικητικές 

διαδικασίες «δύναται να απαιτήσει και τις σχετικές άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες 

Αρχές ….», έτσι ώστε να μην προχωρά στην εκμίσθωση ή τη δέσμευση κρατικής δασικής γης σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί η προτεινόμενη ανάπτυξη. Όπως επίσης ο 

Διευθυντής του Τμήματος μας ανέφερε, στην προκειμένη περίπτωση, πριν από την εκμίσθωση 

της γης για χρήση της ως οργανωμένης παραλίας, το ΤΔ απαίτησε από τον αιτητή την υποβολή 

του εγκεκριμένου σχεδίου χρήσης της παραλίας. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, εφόσον αυτό 

υποβλήθηκε, το ΤΔ, κατά την εξέταση του αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωριού 

για εκμίσθωση της κρατικής δασικής γης στην παραλία Ασπρόκρεμμος, βασίστηκε στο 

εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας και δεν εξέτασε εκ νέου οποιαδήποτε περιβαλλοντικά 

θέματα, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου.  

ε. Προσθηκομετατροπές στην υφιστάμενη ξενοχοδειακή μονάδα. Στις 23.1.2018, η τότε 

Διευθύντρια του ΤΠΟ, απέστειλε στο ΤΠ αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, που 

αφορούσε σε προσθηκομετατροπές στο συγκεκριμένο υφιστάμενο ξενοδοχείο. Η πιο πάνω 

αίτηση δεν συνοδευόταν από το έντυπο Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΠΕΕΠ), το οποίο απαιτείτο να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 και το Παράρτημα ΙΙ του περί 

της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου. Στις 18.5.2018 το ΤΠ 

ζήτησε όπως υποβληθεί ΠΕΕΠ για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

έκθεσης και όπως εκπονηθεί Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) 

για να αξιολογηθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες διατάξεων της Οδηγίας των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ 

καθώς και του Ν.153(Ι)/2003. Στις 17.9.2018, η Διευθύντρια του ΤΠΟ απέστειλε στο ΤΠ 

συμπληρωμένο έντυπο ΠΕΕΠ, συνοδευόμενο από την αναγκαία ΜΔΕΕΠ. Η ΜΔΕΕΠ εξετάστηκε 

από την Ad-hoc Επιτροπή για τη ΔΕ Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στις 9.11.2018, η οποία 

αξιολόγησε τις επιπτώσεις από το προτεινόμενο έργο στους οικοτόπους και τα είδη καθορισμού 

των περιοχών του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ και ΖΕΠ στη Χερσόνησο Ακάμα. Στις 12.3.2019, το 

ΤΠ εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση, με βάση το άρθρο 24 του περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 
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31.7.2018, αναφορικά με την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για 

προσθηκομετατροπές στο υπό αναφορά ξενοδοχείο. 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με την ΜΔΕΕΠ, στους κυριότερους λειτουργικούς χώρους της 

ξενοδοχειακής μονάδας περιλαμβανόταν, τόσο το κέντρο θαλάσσιων σπορ όσο και ένα 

παραλιακό αναψυκτήριο/μπαρ. Στο Παράρτημα Α της ίδιας της ΜΔΕΕΠ, αναφέρεται ότι: «Η 

συνεχής ανάπτυξη των ακτών με τη φωτορύπανση που αυτή επιφέρει, η ανάπτυξη των 

θαλάσσιων σπορ και η ανθρώπινη παρουσία στις παραλίες ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, 

αποτελούν τις σημαντικότερες ανθρωπογενείς ενοχλήσεις της πανίδας στην περιοχή της 

παραλίας της Χρυσοχούς και της παραλίας του Ασπρόκρεμμου. Η παρουσία φωλιών για τις 

πράσινες χελώνες είναι περιορισμένη για τους προαναφερθέντες λόγους». 

Ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε εάν αξιολογήθηκε το κατά πόσο η ΜΔΕΕΠ και τα προτεινόμενα 

σε αυτή μέτρα, καθώς και η Αιτιολογημένη Διαπίστωση που εκδόθηκε από το ΤΠ, έλαβαν υπόψη 

τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα διαχειριστικά μέτρα του «Διαχειριστικού Σχεδίου για την 

Περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα » όσον αφορά στην ΥΠ και ΥΠΘ (ΥΠ2 

και ΥΠΘ2), η οποία αποτελεί βιότοπο του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους προτεραιότητας της 

μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και παραλία ωοτοκίας των δύο ειδών προτεραιότητας 

των θαλάσσιων χελώνων Caretta caretta και Chelonia mydas στην τοποθεσία Χάλαβρον. 

Επίσης, επισημάναμε ότι η Αιτιολογημένη Διαπίστωση έθετε ως όρο να μην γίνει καμία 

κατασκευή ή έργο εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και εντός των περιοχών του 

Δικτύου «Natura 2000». Συναφώς αναφέραμε ότι, με αφορμή την εξέταση παράνομων 

επεμβάσεων επί της ίδιας παραλίας από την Υπηρεσία μας, ο Διευθυντής του ΤΔ, σε απαντητική 

επιστολή του προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι «η τοποθέτηση ομπρελών και η ύπαρξη 

κιοσκιού που ενοικιάζει είδη θαλάσσης στην παραλία μέσα σε δασική γη από ιδιώτες, είναι 

παράνομη σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και ότι θα αποσταλεί άμεσα γραπτή 

προειδοποίηση προς τους παρανομούντες. Ως γνωστόν, παραλιακή δασική γη μπορεί μόνο να 

διατεθεί στην Τοπική Αρχή (όχι σε ιδιώτες) για σκοπούς εξυπηρέτησης των λουομένων, αλλά 

μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε αίτηση». 

Επισημάναμε ότι, με βάση τα πιο πάνω, θα αναμέναμε ότι η Αιτιολογημένη Διαπίστωση θα έθετε 

σχετικούς όρους για άρση των υπό αναφορά υφιστάμενων παρανομιών. Ο Διευθυντής του ΤΠ 

μας πληροφόρησε ότι η Αιτιολογημένη Διαπίστωση για τις προσθηκομετατροπές ετοιμάστηκε 

ακολουθώντας τις σχετικές νομοθεσίες και διαθέσιμα στοιχεία. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο 

ρόλος της Αιτιολογημένης Διαπίστωσης είναι η επιβολή όρων σε προτεινόμενες αναπτύξεις και 

όχι να άρει τυχόν παρανομίες, οι οποίες διώκονται μέσω των προνοιών των διάφορων 

νομοθεσιών, αναλόγως αρμοδιότητας και τύπου παρανομίας. 

6.5.3 Αδυναμίες κατά την αξιολόγηση έργων, χωρίς να προηγηθεί η δέουσα εκτίμησή τους 

στο περιβάλλον και εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων και αλλαγές πολεοδομικών ζωνών, 

χωρίς να τηρείται η νομοθεσία για περιβαλλοντική αξιολόγηση 

Σε Ειδικές Εκθέσεις μας καταγράφουμε διαχρονικά, αδυναμίες στις διαδικασίες του ΤΠ, όσον 

αφορά στη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, από έργα που υποβάλλονται για 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/01/2022 

 
 

125 
 

την έκδοση της απαραίτητης, από τον Νόμο, γνωμοδότησης, της Περιβαλλοντικής Αρχής. 

Επισημαίνουμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε Προειδοποιητική Επιστολή-Παράβαση, ημερ. 

27.11.2019, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι συνέχισε να λαμβάνει καταγγελίες, στις οποίες 

επισημαίνεται η κατ’ εξακολούθηση μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων της «Οδηγίας των 

Οικοτόπων» σε σχέση με τη δέουσα εκτίμηση και που ανέδειξαν τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα 

έχουν ορισμένα έργα σε τόπους που έχουν χαρακτηριστεί, βάσει της εν λόγω Οδηγίας, ως Τόποι 

Κοινοτικής Σημασίας και, βάσει της Οδηγίας για την προστασία των πουλιών, ως Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας. Όπως η Επιτροπή ανέφερε,  

«Σε πολλές περιπτώσεις οι Κυπριακές αρχές γνωμοδοτούν θετικά για ένα έργο χωρίς να έχει 

εκπονηθεί δέουσα εκτίμηση δηλώνοντας ότι το έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί μόνον αν 

εφαρμοστούν τα καθορισμένα μέτρα μετριασμού και το προτεινόμενο πρόγραμμα 

παρακολούθησης. Ωστόσο, πέραν του γεγονότος ότι τα μέτρα μετριασμού δεν μπορούν να 

εξεταστούν σωστά στο στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης, το Δικαστήριο (C142(16)) 

έχει επίσης δηλώσει ότι η παρακολούθηση ενός έργου μετά την αδειοδότησή του δεν παρέχει 

την αναγκαία βεβαιότητα ως προς την απουσία αρνητικών επιπτώσεων στην περιοχή όπως 

απαιτείται για την τήρηση των υποχρεώσεων του Άρθρου 6(3)».  

Επισημάναμε ότι η έλλειψη συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ενδέχεται να επιφέρει 

κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Συναφής είναι και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που είχε εκδοθεί προς το ΤΠ στις 

23.9.2011, η οποία αναφέρει ότι, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να 

γίνεται πλήρως και εγκαίρως, δηλαδή πριν τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και 

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 

1972 έως 2011, οι σχετικές άδειες πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη των έργων, 

τονίζοντας ότι οι άδειες αυτές δεν έχουν αναδρομική ισχύ και, ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

παράσχουν εκ των υστέρων νομιμοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας, καθώς και καταγγελιών που 

λάβαμε, διαπιστώσαμε, διαχρονικά, περιπτώσεις όπου η Πολεοδομική Αρχή προέβη σε εγκρίσεις 

πολεοδομικών αιτήσεων για ορισμένα σχέδια και έργα που, ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, να είχαν υπαχθεί σε περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν την απόφασή της, είτε δεν τα 

προώθησε καθόλου στην Περιβαλλοντική Αρχή, είτε τα προώθησε εκ των υστέρων, σε αντίθεση 

με τις πρόνοιες τόσο του εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Σχετικές με τα πιο 

πάνω θέματα είναι και οι ακόλουθες Ειδικές Εκθέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν διαχρονικά από την 

Υπηρεσία μας: 

 Ειδική Έκθεση ΠΕ/02/2021: Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή 

πλησίον του Δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας. 

 Ειδική Έκθεση ΥΕΣ/01/2019: Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την 

περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια. 

 Ειδική Έκθεση ΠΕ/04/2018: Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας. 
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Επιπρόσθετα, κατόπιν καταγγελίας, εξετάσαμε και τον καθορισμός δύο τουριστικών ζωνών στον 

Δήμο Δρομολοξιάς – Μενεού, που εφάπτονται στην περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» Αλυκές 

Λάρνακας (ως ΤΚΣ και ως ΖΕΠ), η οποία αποτελεί τον πιο σημαντικό υγρότοπο που έχει να 

διαχειριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, η εξέταση πρότασης για κατασκευή και λειτουργία 

ενιαίας τουριστικής ανάπτυξης από την αρμόδια Ad hoc Επιτροπή ΔΕ για την Ειδική Οικολογική 

Αξιολόγηση και Επιτροπή ΕΕΠ, εντός της μίας εκ των δύο τουριστικών ζωνών, κατέδειξε ότι αυτή 

θα είχε σημαντικές και αρνητικές, μη αναστρέψιμες, επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των 

αντικειμένων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής και κατά συνέπεια η γνωμάτευση της 

Περιβαλλοντικής Αρχής, βάσει των προνοιών του Ν.127(Ι)/2018, ήταν αρνητική. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός της τουριστικής ζώνης στην υπό αναφορά περιοχή 

φαίνεται να προηγήθηκε χρονικά του του καθορισμού της συγκεκριμένης περιοχής ως Δικτύου 

«Natura 2000», η Υπηρεσία μας επέστησε την προσοχή του Υπουργού Εσωτερικών στην απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση αρ. C-399/14, ημερ. 14.1.2016, σύμφωνα με την 

οποία,  

«Το άρθρο 6(2) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, έχει την έννοια ότι σχέδιο ή έργο, μη 

άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο εγκρίθηκε, κατόπιν 

μελέτης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας αυτής, πριν από την 

εγγραφή του οικείου τόπου στον κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας, πρέπει να 

υποβάλλεται, από τις αρμόδιες Αρχές, σε εκ των υστέρων εξέταση ως προς τις επιπτώσεις του 

στον τόπο αυτό αν η εξέταση αυτή συνιστά το μόνο κατάλληλο μέτρο για την αποτροπή του 

ενδεχόμενου η εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου ή έργου να προκαλέσει υποβάθμιση ή 

ενοχλήσεις που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους σκοπούς της 

οδηγίας αυτής …..». 

6.5.4 Πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου 

βιολογικού σταθμού στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη 

Σύμφωνα με καταγγελία που έλαβε η Υπηρεσία μας, στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη, δίπλα/μέσα 

στην κοίτη αργακίου, πλησίον του ποταμού Σερράχη, λειτουργεί παράνομα, βιολογικός σταθμός, 

ο οποίος κατασκευάστηκε από τον πρώην Κοινοτάρχη της εν λόγω Κοινότητας και ιδιοκτήτη 

συγκεκριμένου εστιατορίου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εν λόγω καταγγελία, ο σταθμός 

λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους, με αποτέλεσμα 

να παρατηρείται ρύπανση, τόσο του ποταμού, όσο και του εδάφους, αφού πλαστικές σωλήνες 

των λυμάτων/αποβλήτων εισχωρούν στο έδαφος και καταλήγουν πλησίον του ποταμού. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, υπάρχει έντονη δυσοσμία, καθώς και θόρυβος/ 

οχληρία/ηχορύπανση από τη συνεχή λειτουργία των αντλιών και των κομπρεσόρων. 

Για το πιο πάνω, ζητήσαμε τις απόψεις του Διευθυντή του ΤΠ, του ΤΠΟ, της Διευθύντριας του ΤΑΥ 

και του Έπαρχου Λευκωσίας.  

Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι, με σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών, διενεργήθηκε 

επιθεώρηση στις 8.6.2021, όπου διαπιστώθηκε παράνομη απόρριψη επεξεργασμένων 
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αποβλήτων από τον βιολογικό σταθμό σε υπεδαφικούς λάκκους, κατά παράβαση των προνοιών 

του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου (Ν.106(Ι)/2002) και στις 6.10.2021 το ΤΠ 

επίδωσε, στον Φορέα Εκμετάλλευσης, εξώδικη ρύθμιση για παράβαση του άρθρου 6 του εν λόγω 

Ν.106(Ι)/2002. Επιπρόσθετα, το ΤΠ έδωσε γραπτές οδηγίες, προς τον Φορέα Εκμετάλλευσης (α) 

για άμεσο τερματισμό της παράνομης απόρριψης, (β) για διάθεση των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με το ΤΠ και (γ) για 

υποβολή αίτησης για έκδοση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το 

ΤΠ παρακολουθεί το θέμα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόσει τις πρόνοιες που 

προβλέπονται στη νομοθεσία, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξώδικη ρύθμιση μέχρι 

€20.000 ή/και ποινική δίωξη. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του βιολογικού σταθμού 

υπέβαλε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας και σε κοινή επίσκεψη με το ΤΠ, διαπιστώθηκε 

ότι ο εν λόγω βιολογικός σταθμός ήταν υφιστάμενος και σε λειτουργία. Συνεπώς, με επιστολή 

του, ημερ. 23.4.2021, υπέβαλε, προς το ΤΠΟ, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις για τους τρόπους 

διάθεσης όλου του ανακυκλωμένου νερού της ανάπτυξης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, όσον 

αφορά στον υφιστάμενο και σε λειτουργία βιολογικό σταθμό, προκύπτουν ενδείξεις ότι κτίστηκε 

μέσα στην κοίτη υδατορέματος και το θέμα θα πρέπει να αποσαφηνιστεί προτού το ΤΑΥ δώσει 

τελικά σχόλια και απόψεις.  

Μας πληροφόρησε επίσης ότι το ΤΑΥ διενεργεί αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας 

του νερού του ποταμού και του φράγματος και ότι, σε πρόσφατη αξιολόγηση του ποταμού ως 

υδάτινο σώμα, για την περίοδο 2013 – 2019, στο πλαίσιο ετοιμασίας του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης 

Λεκάνων Απορροής Ποταμού, συγκεκριμένος σταθμός του ΤΑΥ, ο οποίος βρίσκεται κατάντη του 

βιολογικού σταθμού, απέτυχε να αξιολογηθεί ως καλής οικολογικής κατάστασης, καθώς αυτή 

βρισκόταν λίγο κάτω από τα όρια της επίτευξης καλής κατάστασης. Ως εκ τούτου, η Διευθύντρια 

μας ανέφερε ότι το ΤΑΥ θεωρεί ότι η προσθήκη περαιτέρω πιέσεων στον ποταμό δεν μπορεί να 

επιτραπεί, αφού μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης του στο μέλλον. 

Ο Διευθυντής του ΤΠΟ και ο Έπαρχος Λευκωσίας δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα επί του 

θέματος.  
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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. Λογιστικοί χειρισμοί δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και 

πληρωμών, στη βάση της οποίας ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 

Δημοκρατίας, αφού δεν προέκυψε πραγματική ταμειακή ροή. 

β. Ελλιπής συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και Εγκυκλίων του 

Γενικού Λογιστηρίου που διέπουν τη διενέργεια πληρωμών και την είσπραξη εσόδων.   

γ. Αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη λειτουργία των Τμημάτων/Υπηρεσιών του 

Υπουργείου ΓΑΑΠ και ελλιπής συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει.  

Αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη διαχείριση περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου «Natura 2000» και μη συμμόρφωση με σχετικές Οδηγίες, καθώς και διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας: 

α. Αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές.  

β. Παραλείψεις σε σχέση με την έγκριση σχεδίων χρήσης παραλίας.  

γ. Εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων και αλλαγές πολεοδομικών ζωνών, χωρίς να τηρείται η 

νομοθεσία για περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

δ. Παράλειψη ετοιμασίας των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων. 
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8. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που 

προέκυψαν αφορούσαν, κυρίως, στην έλλειψη εφαρμογής των θεσπισμένων διαδικασιών, καθώς 

και σε αδυναμίες στον σχεδιασμό των απαιτούμενων διαδικασιών/συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει ότι όλες οι εισπράξεις και πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα 

με το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και 

διαδικασιών και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας.  

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 

και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες 

διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις 

δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής 

και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου. 

Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες που να διασφαλίζουν και διαφυλάσσουν τις 

περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000», σύμφωνα με το εθνικό και 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Σχετικά επιστήσαμε την προσοχή τόσο της Περιβαλλοντικής όσο και 

της Πολεοδομικής Αρχής, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών, ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την παρούσα Ειδική Έκθεση 

Α/Α Θεσμικό πλαίσιο 

1 Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(I)/2014). 

2 Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014). 

3 Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 

Νόμος (Ν.73(Ι)/2016). 

4 Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος (Ν.1/1990). 

5 Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)1999). 

6 Περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

Κανονισμοί (ΚΔΠ 504/2014). 

7 Περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμος (Ν. 30(I)/2001). 

8 Περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά 

καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος (Ν.150(Ι)/2003). 

9 Περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά 

Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κανονισμοί (ΚΔΠ 401/2013). 

10 Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (Κεφ.224). 

11 Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμοί (ΚΔΠ 173/89). 

12 Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος (Ν.227(Ι)/2004). 

13 Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ 834/2007) για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων. 

14 Περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών 

Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος (Ν.139(I)/2006). 

15 Περί της Αναγνώρισης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ως Εγγυημένων Παραδοσιακών 

Ιδιότυπων Προϊόντων Νόμος (Ν.43(I)/2011). 

16 Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων 

και Τροφίμων. 
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Α/Α Θεσμικό πλαίσιο 

17 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664//2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 

(EE) 1151/2012, όσον αφορά στον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις 

προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα 

εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά σε ορισμένους κανόνες σχετικά 

με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες 

μεταβατικές διατάξεις. 

18 Kατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 665/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1151/2012 όσον αφορά στους όρους χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας 

«προϊόν ορεινής παραγωγής». 

19 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων. 

20 Περί Μελισσοκομίας Νόμος (Ν.51(Ι)/1990). 

21 Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμος (Ν.72(Ι)/2014). 

22 Περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος (N.103(I)/2016). 

23 Περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Νόμος (N.110(I)/2020). 

24 Περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών 

Ορνιθώνος Νόμος (N.109(I)/2020). 

25 Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) 

αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. 

26 Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 589/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών. 

27 Περί Ταξινόμησης των Σφαγίων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και της 

Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος (Ν.81(Ι)/2006)  

28 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1182 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 

1308/2013, όσον αφορά στις ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, 

χοίρων και προβάτων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες 

σφαγίων και ζώντων ζώων. 

29 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 για τη συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 

1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά στις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών 

και εγγράφων.  
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30 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1184 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά στις ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων 

βοοειδών, χοίρων και προβάτων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες 

κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων. 

31 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 όσον 

αφορά στις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την 

τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων Κανονισμών της Επιτροπής. 

32 Περί Σπόρων Νόμος του 1998 (Ν.63(Ι)/1998). 

33 Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος (Ν.153(Ι)/2003) 

34 Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος  (Ν.152(Ι)/2003) 

35 Περί της Υγείας των Ζώων Νόμος (109(Ι)/2001). 

36 Περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση 

Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος (Ν.189(Ι)/2007). 

37 Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν.13(Ι)/2004). 

38 Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) 

Κανονισμοί (ΚΔΠ 48/2017). 

39 Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος (Ν.106(Ι)/2002). 

40 Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμος (Ν.140(Ι)/2013). 

41 Περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμος (Ν.171/1990). 

42 Περί Ρύθμισης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών Καταφυγίων Κανονισμοί (ΚΔΠ 

83/94). 

43 Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 

(Ν.140(Ι)/2005). 

44 Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 

(Ν.127(Ι)/2018) (κατάργησε και αντικατάστησε τον Ν.140(Ι)/2005). 

45 Περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59). 
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46 Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Ν.90/1972). 

47 Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) 

48 Περί Δασών Νόμος (Ν.25(Ι)/2012). 

49 Περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί (ΚΔΠ 134/2012). 

50 Περί της Συμβάσεως διά τη Διατήρησιν της Ευρωπαϊκής Αγρίας Ζωής και των Φυσικών 

Οικοτόπων (Κυρωτικός) Νόμος (Ν.24/88). 

51 Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

52 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών. 

53 Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή  

Προγράμματα Νόμος (Ν.102(Ι)/2005).  

54 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 

55 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων «Ευρωπαϊκή Οδηγία ΣΠΕ». 

 


