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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 ΙΧΣΙ Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 
 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (“Ίδρυμα” ή “ΙΧΣΙ”) συστάθηκε στην Κύπρο, ως Ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινοφελή σκοπό, στις 8 Ιουλίου 1981 και διέπεται από τις πρόνοιες του 
περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017), που 
αντικατέστησε τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο 57 του 1972, και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

Οι αποβιώσαντες Στέλιος και Έλλη Ιωάννου ήταν οι ιδρυτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ανέλαβαν τις 
δαπάνες ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Ιδρύματος, εις μνήμη του 
γιου τους Χρίστου. Το Ίδρυμα ανεγέρθηκε σε κρατική γη που παραχωρήθηκε με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983, με έδρα τη Λευκωσία.  

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία του αναγκαίου προσωπικού για τη 
λειτουργία του Ιδρύματος χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση 
όπως ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Ιδρύματος υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών και 
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από το 2020 και εντεύθεν ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος 
υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 
Ίδρυμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του, δύναται να αποδέχεται δωρεές και οποιαδήποτε άλλη 
οικονομική ενίσχυση για την επίτευξη της αποστολής του. 

Για την πραγματοποίηση και προώθηση των σκοπών που καθορίζονται στο Καταστατικό του, το ΙΧΣΙ 
προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δραστηριότητα, δημιουργεί και εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
υποδομές σε κτήρια, εργαστήρια, φροντίδα, προγράμματα, μεταφορά, προσωπικό κ.ά με απώτερο 
στόχο την ευημερία και εκπαίδευση των ατόμων με ελαφρά και μέτρια αναπηρία για επαγγελματική 
αποκατάσταση, προετοιμασία για υποστηριζόμενη διαβίωση και κοινωνική ενσωμάτωση. 

Το ΙΧΣΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, σύμφωνα με το Καταστατικό του 
Ιδρύματος, τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 
εκπρόσωπό του και μέλη τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Υγείας, καθώς 
και δύο μέλη που διορίζονται από τους κληρονόμους των Ιδρυτών ή από τους απογόνους τους ή 
αντιπρόσωπους αυτών και ένα μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων του ΙΧΣΙ.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΙΧΣΙ, τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις του 
Ιδρύματος ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή ή από εγκεκριμένο ελεγκτή στον οποίο έχει αναθέσει 
τον έλεγχο ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το 
υπό αναφορά έτος ανατέθηκε σε ιδιώτη ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων Νόμου του 2002 (Ν.113(I)/2002). 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους  € 
Έσοδα 2.609.652 
Εκ των οποίων κρατική χορηγία 2.459.861 
Δαπάνες εκτός φορολογίας 2.489.295 
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 120.357 

 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/(μη επίτευξη 
προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Κόστος 
Προσωπικού 

1.854.842 1.823.726 31.116 1.68 

Οδοιπορικά 1.028 523 505 49 
Άλλες Δαπάνες 912.380 799.299 113.081 12.39 
Έσοδα 160.500 163.687 3.187 1.99 
Χορηγία 2.621.300 2.459.861 (161.439) (6.16) 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2020  € 
Εισπρακτέα ποσά  16.996 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις  108.305 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 39 
 € 
Δαπάνες για μισθούς και επιδόματα  1.221.150 
Εργοδοτικές εισφορές Κοινων. Ασφαλίσεων 143.927 
ΓΕΣΥ 30.705 
Σύνολο 1.395.782 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2020] 35.789 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 38.154 

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

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2020 17 
 € 
Δαπάνες για μισθούς και επιδόματα  279.314 
Εργοδοτικές εισφορές  Κοινων. Ασφαλίσεων 33.536 
ΓΕΣΥ 7.013 
Σύνολο 319.863 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2020] 18.815 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 19.749 

2.3.3 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Σύνολο 

 € € € 
Ταμείο Ευημερίας Συντεχνιών Δ/Ε 1.242 1.242 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
για τους υπαλλήλους  

20.160 241 20.401 

Ταμείο Προνοίας 72.056 14.382 86.438 
Σύνολο 92.216 15.865 108.081 

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση λήφθηκαν από το ΙΧΣΙ και δεν έχουν 
ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. Τα στοιχεία στις παραγράφους 2.1 και 2.2 που αφορούν στα 
αποτελέσματα έτους και στα εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις συνάδουν με τις ελεγμένες από 
ιδιώτη ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις.  
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2020, 
συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από την Κοινοπραξία “Fidescorp 
Limited και Intelaudit Limited”, ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχους της σύμβασης για τον έλεγχο 
οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 


























































