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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 
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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 
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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 Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τα έτη 2019 και 2020. Επίσης, 

διενεργήσαμε έλεγχο συμμόρφωσης για τα πιο πάνω έτη, κυρίως σε σχέση με τα ευρήματα και 

συστάσεις που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας. Επιπλέον, η 

Υπηρεσία μας διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο, αναφορικά με τα εντάλματα προστίμου, για τον 

οποίο εκδώσαμε ξεχωριστή Ειδική Έκθεση (ΕΝΤ/01/2021), η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στις 18.10.2021. 

1.1  Έλεγχοι συμμόρφωσης  

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι τα ακόλουθα: 

Διοίκηση Υπουργείου 

Εκκρεμεί η διευθέτηση περιπτώσεων όπου δόθηκε προκαταβολή για δράσεις, στo πλαίσιο  του 

Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), χωρίς να υποβληθούν 

δικαιολογητικά για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν ή/και δεν διενεργήθηκε η προβλεπόμενη 

αξιολόγησή τους. 

Αστυνομία 

 Παρόλο που έχουν παρέλθει περισσότερο από δύο χρόνια από τη μεταστέγαση του ΓΕΕΦ 

σε γραφεία του Υπουργείου Άμυνας, οι διαθέσιμοι γραφειακοί χώροι που έχουν προκύψει 

στον χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας, που θα μπορούσαν να καλύψουν ορισμένες από τις 

στεγαστικές ανάγκες της Αστυνομίας που σήμερα ικανοποιούνται με ενοικίαση κτηρίων, 

παραμένουν αναξιοποίητοι, εφόσον το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

ασφάλεια του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η μελέτη εκτίμησης της στατικής και 

αντισεισμικής επάρκειάς του. 

 Για σημαντικό αριθμό ενοικιαζόμενων υποστατικών, εκκρεμεί ακόμα η έκδοση 

πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, με αποτέλεσμα να παγοποιηθούν οι διαδικασίες 

επαναδιαπραγμάτευσης των ενοικίων και υπογραφής νέων συμβολαίων. Ουσιαστικά, η 

Αστυνομία παραμένει σε κτήρια, των οποίων η χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα και 

επιπλέον δεν έχει υπογραμμένες εν ισχύι συμβάσεις ενοικίασης. 

 Το υπόλοιπο των συσσωρευμένων ωρών, που χορηγήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια έναντι 

υπερωριών, παραμένει σε ψηλά επίπεδα. 

 Οι αποθηκευτικοί χώροι που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών - Κλιμάκιο Λευκωσίας, δεν πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, 

αφού σε δύο αποθήκες ο εξαερισμός δεν είναι ικανοποιητικός, μόνο μία διαθέτει σύστημα 

πυρασφάλειας, ενώ ένα εμπορευματοκιβώτιο, που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός 
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χώρος, εξακολουθεί να μην καλύπτεται από συστήματα συναγερμού και εξαερισμού και 

λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, αναδίδεται έντονη μυρωδιά. 

 Σε ορισμένες αποθήκες, τα μητρώα κινητής περιουσίας δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένα. 

 Κατά τη παράδοση/παραλαβή ορισμένων αποθηκών, δεν ετοιμάστηκε το προνοούμενο από 

τους Κανονισμούς Αποθηκών Πιστοποιητικό. 

 Αρμόδιοι λειτουργοί, που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις Αποθήκες της Αστυνομίας, δεν 

ήταν κατάλληλα ενημερωμένοι με τις πρόνοιες των Κανονισμών Αποθηκών. 

 Δεν εξακριβώθηκε ακόμη η τύχη ορισμένων τεκμηρίων που κατατέθηκαν από την Υπηρεσία 

Καταπολέμησης Ναρκωτικών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και ήταν τοποθετημένα 

σε αποθήκη, στην οποία ξέσπασε πυρκαγιά τον Φεβρουάριο του 2018. 

 Εντοπίσαμε ασυμφιλίωτες διαφορές μεταξύ των ποσών που εισπράττονται μέσω 

διαδικτύου για εξώδικα, σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας και 

των εισπράξεων, σύμφωνα με τις καταστάσεις του παρόχου πληρωμών (JCC). 

 Παρατηρήσαμε αύξηση στις ακυρώσεις εξωδίκων κλήσεων, λόγω λανθασμένων 

καταχωρίσεων και άλλων λαθών από τα μέλη της Αστυνομίας κατά την έκδοσή τους. 

 Διαπιστώσαμε μικρή αύξηση στα αστυνομικά δυστυχήματα, στα οποία εμπλάκηκαν 

αστυνομικά οχήματα, χωρίς να αποδοθεί σε καμία περίπτωση ευθύνη σε μέλος τη 

Αστυνομίας. 

 Έχουν μειωθεί σημαντικά οι έλεγχοι για το κάπνισμα Παγκύπρια, τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια. 

 Διαχρονικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εισηγείτο την παραχώρηση 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, σε πρώην μέλη της Αστυνομίας που εξαναγκάζονται σε 

παραίτηση, με βάση την πραγματική υπηρεσία τους, δηλαδή ωσάν αυτοί να 

αφυπηρετούσαν οικειοθελώς πρόωρα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα σοβαρά αδικήματα 

που οδήγησαν στον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση. Μετά από επισήμανση της Υπηρεσίας 

μας, η σχετική Αστυνομική Διάταξη τροποποιήθηκε και καθορίστηκε η διαδικασία που θα 

ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα του 

αδικήματος, καθώς και άλλοι παράγοντες. 

 Σε διαγωνισμό για τη ναυπήγηση και προμήθεια τριών (3) ταχύπλοων περιπολικών ακάτων, 

ενώ προσφοροδότης είχε υποβάλει προσφορά με ουσιώδη απόκλιση στην εγγύηση 

συμμετοχής του διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε 

στην αρχική έκθεση, ούτε και στη συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης, με αποτέλεσμα το 

Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου να κατακυρώσει τον υπό αναφορά διαγωνισμό σε 

μη έγκυρη προσφορά, η οποία ακολούθως απορρίφθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Αποτέλεσμα των πιο πάνω, ήταν να παρέλθουν 11 

μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέχρι την ανάθεση της σύμβασης, 

με κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης του έργου. 
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 Η Αστυνομία προχώρησε στην απευθείας ανάθεση σύμβασης, με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, με τον υφιστάμενο ανάδοχο, για τροποποίηση, επέκταση και σύνδεση 

του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας με το Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Εισόδου/Εξόδου, 

κόστους €1.587.888, εδραιώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτησή της από τον 

υφιστάμενο Ανάδοχο του Κεντρικού Συστήματος, χωρίς μάλιστα να έχει διαπραγματευτική 

δύναμη, λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος που δημιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Οι ώρες που βρίσκονταν πιστωμένες στις κάρτες υπερωριών του προσωπικού της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά την 31.12.2020, ήταν αυξημένες κατά 37%, σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες στις 31.12.2019, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να επιδεινώνεται χρόνο με τον 

χρόνο. 

 Η μηχανογράφηση των αποθηκών και μητρώων περιουσιακών στοιχείων της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2010. 

Τμήμα Φυλακών 

 Ο Ανάδοχος της σύμβασης, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης 

πυρόσβεσης, δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρόλο ότι έχουν 

παρέλθει πέραν των τεσσάρων ετών από την προσωρινή παραλαβή του έργου. Ως αποτέλεσμα, 

σε περίπτωση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου συστήματος, δεν διασφαλίζεται, ούτε η 

αποτελεσματικότητά του, ούτε η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη λειτουργία των 

Φυλακών. 

 Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας των υπολοίπων των ατομικών λογαριασμών 

κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές, που περιλαμβάνουν τα χρήματα των νεοεισερχομένων 

κατάδικων/υπόδικων που παραδίδονται κατά την είσοδό τους στις Φυλακές, τα χρήματα που 

αποστέλλονται ή εμβάζονται στους κρατουμένους από οικεία τους πρόσωπα, όπως επίσης και 

το επίδομα φιλοπονίας που τους καταβάλλεται. 

 Το συνολικό κόστος διατροφής των καταδίκων και των κρατουμένων της Αστυνομίας στις 

Κεντρικές Φυλακές, αυξήθηκε κατά 21% την περίοδο 2017-2020. 

 Παρατηρήσαμε σημαντική αύξηση των συσσωρευμένων ωρών υπερωριών του προσωπικού 

που δεν απασχολείται με το σύστημα βάρδιας.  

 24% των δεσμοφυλάκων έλαβε άδεια ασθενείας πέραν των 42 ημερών, ποσοστό που 

κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. 

 Από ενδελεχή έλεγχο 21 περιπτώσεων που έλαβαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αδειών 

ασθενείας, κατά την περίοδο 2017 – Ιούλιο 2018, διαπιστώσαμε ότι για έξι περιπτώσεις, για 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, εξακολουθούσε να παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο έχουν 

αιτιολογηθεί οι άδειες ασθενείας τους. 

 Σημαντικός αριθμός μελών εξακολουθεί να μην προσκομίζει τα αναγκαία ιατρικά 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, για την αιτιολόγηση των αδειών ασθενείας τους. 
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 Εντοπίσθηκαν αρκετές περιπτώσεις, όπου οι συστάσεις των αρμόδιων Ιατρικών 

Συμβουλίων δεν περιορίζονται στην αιτιολόγηση και γνωμάτευση επί της πάθησης, αλλά 

προβαίνουν σε συστάσεις που άπτονται διοικητικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η διοικητική οργάνωση και σύνθεση του Τμήματος. 

 Συγκεκριμένος δεσμοφύλακας βρίσκεται με άδεια ασθένειας από τις 4.1.2015 μέχρι 

σήμερα. Από το 2015, κλήθηκε ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου συνολικά 12 φορές, ωστόσο 

δεν εμφανίστηκε σε καμία συνεδρία. Επιπρόσθετα, από τις 28.6.2019 μέχρι σήμερα, δεν 

έχει προσκομίσει κανένα ιατρικό πιστοποιητικό. Όπως πληροφορηθήκαμε, για το πιο πάνω 

άτομο βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα. 

 Εκκρεμεί η αντικατάσταση των δεσμοφυλάκων, που υπηρετούν στο Ιατρείο των Φυλακών, 

με νοσηλευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, παρά τη σύσταση της Επιτροπής 

Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Παρατηρήσαμε καθυστέρηση στην αποστολή φαρμάκων, από τις Φαρμακευτικές 

Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το Τμήμα να αναγκάζεται να προβαίνει σε αγορές από ιδιωτικά 

φαρμακεία για κάλυψη των αναγκών του. 

 Κατά την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων από κρατούμενους, δεν τηρούνται οι 

πρόνοιες της σχετικής Ενδοτμηματικής Εντολής, αναφορικά με τις συνθήκες φύλαξής τους. 

 Δεν έγινε οποιαδήποτε καταγραφή των αζήτητων αντικειμένων, με σκοπό τη διάθεσή τους, 

εκτός αυτών που αφορούν σε περιπτώσεις διαβατηρίων, δελτίων ταυτοτήτων και 

εκλογικών βιβλιαρίων. 

Κρατικό Αρχείο 

Η διασπορά του αρχειακού υλικού σε έξι αποθηκευτικούς χώρους, σε διαφορετικά σημεία της 

Λευκωσίας, δυσχεραίνει την όλη διεκπεραίωση της εργασίας του Κρατικού Αρχείου και τη 

διακίνηση του αρχειακού υλικού, ενώ οι υπό αναφορά αποθηκευτικοί χώροι δεν έχουν κτιστεί με 

κατάλληλες προδιαγραφές για φύλαξη ευαίσθητων εγγράφων. 

1.2  Οικονομικός έλεγχος 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

Διοίκηση Υπουργείου 

Ορισμένα τιμολόγια/παραστατικά, δεν έφεραν σφραγίδα παραλαβής ενώ σε μία περίπτωση, τα 

τιμολόγια/παραστατικά δεν έφεραν σφραγίδα σύστασης/εξουσιοδότησης πληρωμής, κατά 

παράβαση της σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας. 

Αστυνομία 

 Διαπιστώσαμε καθυστέρηση στην είσπραξη του οφειλόμενου ποσού από τη Διεύθυνση της 

Μαρίνας Λεμεσού, σε σχέση με αντιμισθία δέκα αστυφυλάκων κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2020.  
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 Παρατηρήσαμε ασυμφωνία μεταξύ της σχετικής Αστυνομικής Διάταξης και του περί 

Αστυνομίας Τροποποιητικού Νόμου 4(Ι)/2013, ως προς το ποσό που πρέπει να εισπράττεται 

για την έκδοση πιστοποιητικών Λευκού Ποινικού Μητρώου και πιστοποιητικών Ποινικού 

Μητρώου.  

 Ορισμένα τιμολόγια/παραστατικά δεν έφεραν σφραγίδα με την ημερομηνία παραλαβής 

τους, κατά παράβαση της σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας. 

 Παρατηρήσαμε μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώριση των δημοσίων συμβάσεων με 

συνοπτικές διαδικασίες στο σύστημα e-Procurement. 

 Παραχωρήθηκε μια επιπρόσθετη προσαύξηση σε Μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που 

βρισκόταν στην κορυφή της κλίμακας Α8, χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια 

για τον σκοπό αυτό, στον Προϋπολογισμό του έτους 2020. 

 Δεν τηρούνται τα ενδεδειγμένα έντυπα ή κάτι αντίστοιχο, που να παρέχουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση για τις μισθοδοτικές μεταβολές του προσωπικού της Αστυνομίας. 

 Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει σημαντικά ποσά που αφορούν σε αντιμισθία 

ειδικών αστυφυλάκων κατά τα έτη 2015-2018, τα οποία αμφισβητεί.   

 Οφειλές που αφορούν σε τέλη για ετήσιες συνδρομές για συστήματα συναγερμού και 

λανθασμένες κλήσεις, εκκρεμούν για περίοδο πέραν των δύο χρόνων. 

Τμήμα Φυλακών 

 Τα τιμολόγια/παραστατικά δεν έφεραν σφραγίδα με την ημερομηνία παραλαβής τους, 

κατά παράβαση της σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας. 

 Στο Τμήμα είναι τοποθετημένοι τρεις υδρομετρητές, οι οποίοι για τουλάχιστον ένα χρόνο 

έχουν επιβαρυνθεί μόνο με πάγια χρέωση. 

 Δεν τεκμηριώνεται ότι γίνεται έλεγχος κατά πόσο υπάρχουν οφειλές των δικαιούχων προς 

κυβερνητικές υπηρεσίες πριν τη διενέργεια πληρωμής, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 

του Γενικού Λογιστηρίου. 

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

οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των 

Τμημάτων του, παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. 
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2. Εισαγωγή 

Οι δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφορούν κυρίως σε 

θέματα σχετικά με τη δημόσια τάξη και την πυροσβεστική. Πέραν αυτών, το Υπουργείο 

αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 

Υπουργείου και ειδικότερα των νομοθεσιών γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης, του 

δικονομικού δικαίου, ποινικού δικαίου, νομοθετημάτων για τη μεταχείριση αδικοπραγούντων, 

κλάδων του αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νομοθεσιών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, με σκοπό την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό τους. 

 Τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και 

διοικητικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και την ομαλή 

λειτουργία των δικαστηρίων. 

 Τη μελέτη της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς συμβάσεις, που σχετίζονται με 

νομικά θέματα και τη συνομολόγηση διμερών συμβάσεων νομικής συνεργασίας με άλλες 

χώρες, καθώς και την εφαρμογή τους. 

 Τη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου για τη διαφύλαξη, 

συντήρηση και διαχείριση των αρχείων. 

 Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Φυλακών και την εφαρμογή της ποινικής 

πολιτικής και ειδικά της πολιτικής αναφορικά με τη μεταχείριση των παραβατών. 

 Τον συντονισμό, την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν στη γυναίκα, με 

στόχο την ισότιμη συμμετοχή της σε όλους τους τομείς της ζωής και τον εκσυγχρονισμό του 

οικογενειακού δικαίου. 

 Τη διεξαγωγή εγκληματολογικών και συναφών μελετών, αναγκαίων για τη διαμόρφωση και 

εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. 

Το Υπουργείο χρηματοδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό και όλες οι δαπάνες εγκρίνονται 

από τον ελέγχοντα λειτουργό (Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) 

και ελέγχονται από τη Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 

Υπουργείου.  Ο Προϋπολογισμός της Διοίκησης του ΥΔΔΤ και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, για 

το 2020, ήταν ως ακολούθως:  
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Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου για το 2020, ανήλθαν στα €326,8 εκ. 

και το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 91,9% (€300,4 εκ.). Η 

κατανομή του πιο πάνω ποσού, στα επιμέρους Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου, αναλύεται 

στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

 

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων του Υπουργείου είναι: 

 Ο περί Αστυνομίας Νόμος (Κεφ. 285)  

 Ο περί Φυλακών Νόμος (Ν.62(Ι)/1996)  

 Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος (Ν.208/1991) 

 Από τις 15.10.2021, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αυτονομηθεί, αφού το Υπουργικό 

Συμβούλιο, με Απόφασή του, καθόρισε την πιο πάνω ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021 (Ν.100(Ι)/2021). Προηγουμένως 

αποτελούσε, διοικητικά, Τμήμα της Αστυνομίας. 

Υλοποίηση δαπανών Υπουργείου για το 2020 

Διοίκηση Υπουργείου  - €2 εκ. - 0,67% Τμήμα Φυλακών - €20,10 εκ. - 6,69% 

Αστυνομία - €239,12 εκ. - 79,59% Πυροσβεστική Υπηρεσία - €38,37 εκ. - 12,77% 

Κρατικό Αρχείο - €0,86 εκ. - 0,29% 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως (Διοίκηση) 

€3,5 εκ. 

Αστυνομία 

 €256,2 εκ.  

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

€43,5 εκ. 

Τμήμα 
Φυλακών 

€22,6 εκ. 

Κρατικό    
Αρχείο 

€1 εκ. 
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Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαληφθεί 

όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, προς συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 

χωρίς ωστόσο να περιορίζεται η κοινοποίηση των ευρημάτων και διαπιστώσεών μας. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

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

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

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

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 

κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 

και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού 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 [Νόμος Ν.73(Ι)/2016 και 

Κ.Δ.Π.201/2007], θα πρέπει οι Αναθέτουσες Αρχές, κατά την προκήρυξη διαγωνισμών, να 

κοινοποιούν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας αντίγραφα της προκήρυξης μαζί με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα με αντικειμενική εκτίμηση δαπάνης, ταυτόχρονα με 

την προκήρυξη του. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του δύναται να παρακάθεται σε 

συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, ως 

ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του, και να ζητά όπως αυτές 

καταγραφούν στα τηρούμενα πρακτικά ή στην έκθεση αξιολόγησης. 

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 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως, που επιλέχθηκε για έλεγχο, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του 

ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,   

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

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

προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας.  

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών 

αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 

εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 

(INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 

συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 

συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 

τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός 

ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:  

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 

υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 

Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 

Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 

δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 

Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 

αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 

22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 

βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 

τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για 

όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών 

κατάλληλων τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, υπό τη μορφή ελεγκτικής γνώμης ή/και άλλης έκθεσης, ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται δίκαια ή/και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και το κανονιστικό πλαίσιο.    

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 

πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 

έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα 

συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 

αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις 

γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 

αξιωματούχων.   
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως και τα Τμήματά του, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων 

αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια συναντήσεων με τις Διευθύνσεις και το προσωπικό 

του Υπουργείου. Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2019 και 2020. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

τα Τμήματα του και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί Αστυνομίας Νόμος (Κεφ. 285)  

 Ο περί Φυλακών Νόμος (Ν.62(Ι)/1996)  

 Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος (Ν. 208/1991) 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 

(Ν.20(Ι)/2014) 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) 

 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 201/2007) 

 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 138/2016) 

 Οι περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 19/2000) 

 Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 

 Αστυνομικές Διατάξεις 

 Κανονισμοί Κυβερνητικών Αποθηκών 

Επίσης, για τον υπό αναφορά έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου, 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις, Εγκύκλιοι του Γενικού 

Λογιστηρίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των Τμημάτων του, 

καθώς επίσης τα ευρήματα/συστάσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις των ελεγχομένων από 

προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας. 
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4. Διοίκηση Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

4.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

4.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 65.674 

Δαπάνες 2.004.974 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
ή μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Άλλα έσοδα 122.030 65.674 56.356 - 

Δαπάνες προσωπικού 654.983 583.390 71.593 10,93% 

Λειτουργικές δαπάνες 2.784.189 1.381.545 1.402.644 50,38% 

Μεταβιβάσεις 46.100 26.400 19.700 42,73% 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 30  - 30 - 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 25.010 13.639 11.371 45,47% 

4.1.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 45.551 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 49.791 

4.1.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μηνιαίο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων στις 31.12.20201 33 

Αριθμός έκτακτων υπαλλήλων στις 31.12.2020 18 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές2   267.112 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο   66.778 

                                                           
1
 Στον αριθμό υπαλλήλων δεν περιλαμβάνεται η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με ετήσια αμοιβή 

€119.655 και δύο Ειδικοί Συνεργάτες της Υπουργού, με συνολική ετήσια αμοιβή €43.202. 

2
 Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές αφορούν σε τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους, οι 

οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις του Υπουργείου. Οι υπόλοιποι 29 μόνιμοι και 18 έκτακτοι υπάλληλοι αφορούν σε 
εναλλάξιμο προσωπικό, των οποίων το κόστος μισθοδοσίας τους περιλαμβάνεται στους Προϋπολογισμούς των 
οικείων Τμημάτων τους.  
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Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 7 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  153.422 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  21.917 

4.1.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  2 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  8.333 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 698 

4.1.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό 
Εμβαδόν 

τ.μ. 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

€ 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Κεντρικά Γραφεία 
Υπουργείου 

3.892 200.000  22.11.2018 21.11.2021 

Χώρος στάθμευσης 
Κεντρικών Γραφείων 
Υπουργείου  

620 2.800 1.8.2002  31.7.2005 

Χώρος στάθμευσης στο 
ΚΕΠ Λεμεσού  

2 χώροι 
στάθμευσης 

1.008 29.1.2013   

Γραφειακός χώρος για 
ένα τμήμα της 
Αστυνομίας 

197  9.600 1.9. 2018  30.9.2021 

Επιπρόσθετος 
γραφειακός χώρος, 
πλησίον των κεντρικών 
γραφείων  

450 60.000 1.10.2019  30.9.2022 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

μίσθωσης του ακινήτου, το ΥΔΔΤ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται 

υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 

ενοικιαστηρίου εγγράφου.  

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία στις παραγράφους 4.1.2-4.1.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 

Υπηρεσίας μας, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ 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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4.2 Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

4.2.1 Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)  

Το 2020 δαπανήθηκαν συνολικά €280.179 (2019: €282.876) για προώθηση των σκοπών και 

δράσεων του ΕΜΔΓ. Από τα πιο πάνω ποσά, το 95% (2019: 88%) αφορούν σε ετήσιες χορηγίες 

Μελών και Οργανώσεων μη Μελών του Συμβουλίου και χορηγίες δράσεων/προγραμμάτων 

κατόπιν αιτήσεως.  

α. Επιχορήγηση Προγραμμάτων. Διαπιστώσαμε ότι εκκρεμεί η διευθέτηση περιπτώσεων, 

όπου δόθηκε προκαταβολή για δράσεις, χωρίς να υποβληθούν δικαιολογητικά για τις δαπάνες 

που διενεργήθηκαν ή/και δεν διενεργήθηκε η εκ των υστέρων αξιολόγησή τους, με αποτέλεσμα 

να παραμένει σε εκκρεμότητα η εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Παρόλο που το Υπουργείο 

απέστειλε επιστολές προς όλες τις επηρεαζόμενες Οργανώσεις, ζητώντας την υποβολή των 

απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων αναφέροντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, ο λήπτης θα 

πρέπει να επιστρέψει το ποσό που έλαβε και δεν θα δικαιούται να υποβάλει άλλη αίτηση για 

οποιαδήποτε επιχορήγηση στο μέλλον, μέχρι το οφειλόμενο ποσό να επιστραφεί, διαπιστώσαμε 

ότι εκκρεμούσαν, στις 31.12.2020, ορισμένα ποσά σχετικά με τη μη καταβολή της δεύτερης 

δόσης για τα έτη 2017-2020. Επισημαίνουμε ότι, λόγω της πιο πάνω ενέργειας του Υπουργείου, 

στη βάση της σύστασής μας, οι εκκρεμότητες αυτές μειώθηκαν, από €138.996 το 2019, σε 

€10.345. 

Σύσταση: Λόγω του ότι το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθεί να υφίσταται για πολλά χρόνια, 

εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων, για είσπραξη των 

μεμονωμένων ποσών, για τα οποία παρατηρείται μη συμμόρφωση από τις Οργανώσεις. 

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, για τις δράσεις που έχει διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν ακόμη προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία, για την καταβολή της 

δεύτερης και τελευταίας δόσης και οι οποίες είχαν εγκριθεί σε παλαιότερα έτη, έχουν σταλθεί 

υπενθυμητικές επιστολές για επιστροφή των ποσών της χορηγίας που τους καταβλήθηκε. Θεωρεί 

ότι εντός του έτους θα γίνει κατορθωτό να διευθετηθούν οι οποιεσδήποτε εκκρεμότητες, χωρίς 

την ανάγκη για λήψη νομικών μέτρων. 

β. Μετάβαση αντιπροσωπείας του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ σε Παγκόσμια Διάσκεψη για τις 

γυναίκες, στις ΗΠΑ από τις 9.3-20.3.2020. Το Υπουργικό  Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 88.408, 

ημερ. 23.10.2019, έγκρινε την καταβολή ποσού €27.000, υπό μορφή χορηγίας, στις 18 

Οργανώσεις/Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ (€1.500 σε κάθε Οργάνωση), για σκοπούς μετάβασης 

και συμμετοχής στην πιο πάνω διάσκεψη. Επίσης, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού ύψους €11.200, για 

κάλυψη εξόδων αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής και εξόδων συντήρησης της Επιτρόπου Ισότητας 

και τριών άλλων λειτουργών που θα συμμετείχαν. Τελικά, επιχορηγήθηκαν 14 Οργανώσεις με το 

ποσό των €21.000 και καταβλήθηκε το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εν λόγω διάσκεψη ακυρώθηκε, λόγω της πανδημίας-Covid 19. Το Υπουργείο είναι σε 

διαβουλεύσεις με το ταξιδιωτικό γραφείο, για επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τις 

Οργανώσεις, σε σχέση με έξοδα που αφορούν σε διαμονή ξενοδοχείου, αεροπορικά εισιτήρια και 
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μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, αφαιρεμένου του ποσού ακυρωτικών εξόδων και του κόστους 

εξυπηρέτησης. επίσης, το Υπουργείο εξετάζει, τόσο το ύψος των ακυρωτικών εξόδων, όσο και τον 

τρόπο επιστροφής του ποσού, ώστε να λάβει τις τελικές του αποφάσεις και προτίθεται να ζητήσει 

απευθείας από τις Οργανώσεις την επιστροφή του ποσού της χορηγίας που δεν καταβλήθηκε προς το 

ταξιδιωτικό γραφείο. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε με τυχόν εξελίξεις. 

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, οι επαφές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, 

αφού το ταξιδιωτικό γραφείο έχει αποστείλει αποδεικτικά αναφορικά με τα ακυρωτικά έξοδα 

που έχει επωμισθεί και τα οποία θα πρέπει να χρεώσει τις Οργανώσεις και το Υπουργείο, 

ανάλογα. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και οριστικοποιηθεί το ποσό που 

θα πρέπει να επιστραφεί και ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων, θα γίνει ενημέρωση και 

σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. 

4.3 Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας   

Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της  Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020, 

επιλέγηκε για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, μία 

συναλλαγή που αφορά στη Διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Από τον 

έλεγχό της, καθώς και από τον έλεγχο εγγραφών για το 2019, προέκυψαν τα θέματα που 

αναφέρονται πιο κάτω. 

4.3.1 Καθυστερημένες πληρωμές  

Η πληρωμή των ενοικίων, τόσο το 2019 όσο και το 2020, διενεργήθηκε με καθυστέρηση. 

Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με το συμβόλαιο, το ενοίκιο  καταβάλλεται μέχρι και 20 εργάσιμες 

μέρες από την ημερομηνία πληρωμής του, στη μία περίπτωση η ημερομηνία πληρωμής ήταν η 

1.4.2019 και το ενοίκιο πληρώθηκε στις 21.6.2019, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ημερομηνία 

πληρωμής ήταν η 1.10.2020 και το ενοίκιο πληρώθηκε στις 4.11.2020. Σύμφωνα με εξηγήσεις που 

δόθηκαν στην Υπηρεσία μας, η καθυστέρηση στην πληρωμή οφείλεται στο ότι το Κονδύλι ήταν 

δεσμευμένο και η αποδέσμευση έπρεπε να τύχει έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Σύσταση: Το ΥΔΔΤ να υποβάλλει έγκαιρα το αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, για 

αποδέσμευση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του απαιτούμενου ποσού για πληρωμή του 

ενοικίου. 

4.3.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών 

Στην εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας με αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, καθορίζεται η διαδικασία 

διενέργειας πληρωμών, προκειμένου να ακολουθούνται από τα Λογιστήρια του κράτους 

ομοιόμορφες διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί 

της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(I)/2014). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλα τα τιμολόγια/παραστατικά 

πληρωμής που παραλαμβάνονται, πρέπει να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής και να 
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τοποθετείται σ’ αυτά κατάλληλη υπογραφή σε ενδεικνυόμενα μέρη συγκεκριμένης σφραγίδας, 

που αφορά στη σύσταση και εξουσιοδότηση πληρωμής από τους αρμόδιους λειτουργούς.  

Όπως διαπιστώσαμε από τον έλεγχο των συναλλαγών του 2019, ορισμένα τιμολόγια/ 

παραστατικά δεν έφεραν σφραγίδα παραλαβής. Επίσης, σε μία περίπτωση, τα τιμολόγια/ 

παραστατικά δεν έφεραν σφραγίδα σύστασης/εξουσιοδότησης πληρωμής. 

Σύσταση: Όλα τα τιμολόγια και τα υποστηρικτικά έγγραφα να φέρουν σφραγίδα παραλαβής 

και σύστασης/εξουσιοδότησης πληρωμής από τους αρμόδιους λειτουργούς.  

4.3.3 Καθυστερημένα έσοδα 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 1733, ημερ. 4.12.2014, του Γενικού Λογιστηρίου, «η 

Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων θα πρέπει να υποβάλλεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή στον 

Γενικό Λογιστή, με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή». Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι δεν 

κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2019. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου. 

4.3.4 Εισπράξεις  από εμβάσματα μέσω ταχυδρομείου 

Διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται μητρώο εμβασμάτων, για εισπράξεις μέσω ταχυδρομείου, όπως 

προνοείται στη ΔΛΟ αρ. 35. Σύμφωνα με αυτή, όλα τα εμβάσματα που λαμβάνονται μέσω 

ταχυδρομείου, καταχωρίζονται σε μητρώο εμβασμάτων, το οποίο επιθεωρείται περιοδικά από 

ένα Ανώτερο Λειτουργό, ο οποίος το υπογράφει κατάλληλα. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τη σχετική (ΔΛΟ). 
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5. Αστυνομία 

5.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

5.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 14.900.807 

Δαπάνες 239.116.469 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
ή μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Άλλα έσοδα 16.855.800 14.900.807 1.954.993 - 

Δαπάνες προσωπικού 217.700.969 206.496.005 11.204.964 5,15% 

Λειτουργικές δαπάνες 23.936.784 21.696.556 2.240.228 9,36% 

Μεταβιβάσεις 55.250 40.059 15.191 27,50% 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

2.805.010 1.646.600 1.158.410 41,30% 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

7.078.320 6.427.162 651.158 9,20% 

Έργα 4.603.323 2.810.088 1.793.235 38,96% 

5.1.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 1.430.461 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 528.597 

5.1.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 3.984 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   204.951.392 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς υπερωριακή 
απασχόληση και επιδόματα) 

42.162 
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Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 845 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   16.414.099 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς υπερωριακή 
απασχόληση και επιδόματα) 

19.299 

Υπερωρίες και επιδόματα (για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό) 

 € 

Υπερωρίες 9.091.244 

Επιδόματα 27.295.786 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 7.505 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 100 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  728.860 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 500 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  7.146 

5.1.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1.381 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  16.863.410 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 1.594.742 

5.1.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

 τ.μ. €    

Τμήμα Τροχαίας 
Αρχηγείου 3.131 206.646 15.4.2010 

 
14.4.2020 

Υπηρεσία 
Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών Αρχηγείου 

830 59.760 28.6.2006 29.6.2013 28.6.2018 

Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ. 
1.127 129.204 4.11.2010 21.6.2019 19.10.2020 

Δ.Ε.Π.Ε. & Ε. (Τμήμα 
Καταπολέμησης 
Εγκλήματος) 

280 17.729 1.6.1997 17.10.2008 16.10.2010 

Κλάδος Αποθηκών 
Αρχηγείου Αστυνομίας  1.725 57.600 1.11.2007 

 
31.10.2014 
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Υποστατικό Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

 τ.μ. €    

Υ.Α.&Μ. Αρχηγείου 
1.357 97.704 12.7.2005 12.7.2010 12.7.2012 

Υ.Α.&Μ. Λευκωσίας 
904 65.088 5.6.2008 

 
6.6.2015 

Υ.Α.&Μ. Λεμεσού 
1.188 129.000 8.7.2011 

 
8.7.2016 

Υ.Α.&Μ. Πάφου 
447 29.400 9.6.2006 

 
8.6.2011 

Αστυνομική Διεύθυνση 
Λευκωσίας και Αστ. 
Σταθμός Στροβόλου 

1.641 88.800 2.10.2008 
 

2.10.2017 

Αστυνομικός Σταθμός 
Λατσιών 300 10.800 22.1.2007 

 
22.1.2014 

Αστυνομικός Σταθμός 
Λήδρας 156 2.706 1.1.2020 

 
31.12.2023 

Αστυνομικός Σταθμός 
Καλού Χωριού Λεμεσού 360 3.960 7.8.1995 3.9.2010 2.9.2012 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πισσουρίου 109 5.160 3.8.1998 1.12.2008 30.11.2009 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πολεμιδιών3 256 54 21.11.2003 

 
30.11.2006 

Αστυνομικός Σταθμός 
Παναγιάς 102 2.400 1.2.2006 

 
31.1.2009 

Αστυνομικός Σταθμός 
Κακοπετριάς4 100 1.538 1.7.1988 

 
30.6.1993 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πεδουλά (χώρος 
στάθμευσης) 

30 701 1.10.1997 1.1.2002 1.1.2012 

Αστυνομικός Σταθμός 
Κάτω Πύργου 130 6.000 1.4.1996 1.4.2010 31.3.2012 

Ερευνητική Ομάδα για 
την Οικονομία και 
Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Ενταλμάτων 

531 60.000 1.10.2019 
 

30.9.2022 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

μίσθωσης του ακινήτου, το ΥΔΔΤ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται 

                                                           
3
 Τουρκοκυπριακό τεμάχιο 

4
 Το κτήριο ανήκει στο Κ.Σ. Κακοπετριάς και ανακαινίστηκε/διαμορφώθηκε με έξοδα της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τη 

συμφωνία, η Αστυνομία δεν καταβάλλει ενοίκια, μέχρι να αποσβεστεί το κόστος ανακαίνισης του κτηρίου 
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υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 

ενοικιαστηρίου εγγράφου.  

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία στις παραγράφους 5.1.2-5.1.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 

Υπηρεσίας μας, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, 

χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

5.2 Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

5.2.1 Κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομίας/στεγαστικές ανάγκες 

Για τη στέγαση των διαφόρων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Διευθύνσεων της Αστυνομίας, ενοικιάζονται 

τα υποστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.5 πιο πάνω. Η ετήσια δαπάνη για ενοίκια, 

τα τελευταία χρόνια ήταν ως ακολούθως: 

 

α. Μεταστέγαση του ΓΕΕΦ. Λόγω της μεταστέγασης του ΓΕΕΦ σε γραφεία του Υπουργείου 

Άμυνας, έχουν προκύψει διαθέσιμοι χώροι στον χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας, που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κάλυψη τουλάχιστον ορισμένων από τις στεγαστικές ανάγκες 

που ικανοποιούνται σήμερα με ενοικιάσεις. Σε επιστολή του Αρχηγείου Αστυνομίας, ημερ. 

25.2.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, αναφέρεται ότι, με την αποχώρηση του ΓΕΕΦ 

κενώθηκαν χώροι, στους οποίους θα μπορούν να μεταστεγαστούν, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε-Δ.Α.Σ) και το Αρχηγείο της 

Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτήρια, 

νοουμένου ότι θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της στατικής επάρκειας του κτηρίου από το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων.  

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του κτηρίου που στέγαζε 

παλαιότερα το ΓΕΕΦ, διότι δεν είναι αντισεισμικό, γι’ αυτό και του ζητήθηκε όπως προβεί, το 

συντομότερο, στην ετοιμασία μελέτης, με βάση την οποία θα επιβεβαιώνεται η στατική επάρκεια 
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του κτηρίου και ακολούθως στη μελέτη και εκτίμηση των εργασιών που θα απαιτηθούν για την 

επιδιόρθωση των γραφείων. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 24.9.2021, η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της 

στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του κτηρίου του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχει ανατεθεί σε 

ιδιώτες μελετητές από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω μελέτη 

αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 

β. Ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17.7.2008, ετοιμάστηκε, από το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, ολοκληρωμένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, για τη δημιουργία 

Κρατικού Διοικητικού Κέντρου στην Αγλαντζιά, στον χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας και των 

Αστυνομικών Κατοικιών, το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.11.2009 για 

ενημέρωση. Ωστόσο, το έργο δεν εγκρίθηκε για συμπερίληψη σε κανένα από τους μετέπειτα 

Προϋπολογισμούς. 

Έχοντας υπόψη τη σημαντική ετήσια δαπάνη για ενοίκια, τις νέες στεγαστικές ανάγκες που 

φαίνεται να προκύπτουν χρόνο με τον χρόνο, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι 

υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομίας (παλαιότητα/στατικά προβλήματα, 

έλλειψη χώρων, χρήση υποστατικών που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης), 

εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί εις βάθος η δυνατότητα πλήρους κάλυψης των στεγαστικών 

αναγκών σε ιδιόκτητα κτήρια, με χρήση σύγχρονων μεθόδων χρηματοδότησης/ 

αυτοχρηματοδότησης (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και χρηματοδότηση). 

Παρόλο που το θέμα επρόκειτο να τύχει συλλογικής επανεξέτασης με την ολοκλήρωση της 

μεταστέγασης του ΓΕΕΦ και την αξιοποίηση των χώρων που έχουν κενωθεί και προφανώς θα 

καλύψουν σημαντικό μέρος των κτηριακών αναγκών της Αστυνομίας, οπόταν και θα 

δρομολογείτο και η συμπερίληψη του έργου, με τις πραγματικές ανάγκες, στους αμέσως 

επόμενους Προϋπολογισμούς, εντούτοις δεν λήφθηκαν οποιεσδήποτε αποφάσεις μέχρι την 

ολοκλήρωση του ελέγχου μας. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε, παρόλο που το θέμα της 

πλήρους κάλυψης των στεγαστικών αναγκών, σε ιδιόκτητα κτήρια, περιλαμβάνεται κάθε χρόνο 

στον Προϋπολογισμό της Αστυνομίας, εντούτοις οι περιορισμοί που τίθενται στο πλαίσιο των 

οροφών, καθιστούν αδύνατη την προώθηση όλων των έργων που ζητούνται.  

Στις 24.9.2021, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των 

κτηριακών αναγκών των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Αστυνομίας, περιλαμβανομένων και αυτών 

που στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα κτήρια, με σκοπό την τροχοδρόμηση της διαδικασίας 

ανέγερσης νέων κτηρίων. 

γ. Επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων και πιστοποιητικά τελικής έγκρισης. Το Υπουργείο 

Οικονομικών και ΥΔΔΤ, στο πλαίσιο προσπάθειας για περιορισμό εξόδων του Κράτους, 

επαναδιαπραγματεύθηκαν, κατά τα έτη 2012 και 2013, το ύψος των ενοικίων, με τους ιδιοκτήτες 

των κτηρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Αστυνομίας, εξοικονομώντας ποσό ύψους €373.316 

ετησίως. Οι ιδιοκτήτες υπέγραψαν σχετική βεβαίωση αποδοχής της μείωσης του ενοικίου τους 

και παγοποίηση των αυξήσεων μέχρι τις 31.12.2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι ιδιοκτήτες 
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των υποστατικών, με επιστολές τους προς την Αστυνομία, απαίτησαν και πάλι αύξηση των 

ενοικίων τους ή/και ανανέωση των συμβολαίων τους, με επαναδιαπραγμάτευση του ύψους του 

ενοικίου και καθορισμό της αύξησης που θα δοθεί. 

Η Αστυνομία έχει αποταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανανέωση των συμβολαίων, το 

οποίο με τη σειρά του απάντησε ότι, για να δοθεί έγκριση για ανανέωση ενοικίου, θα πρέπει 

πρώτα να προηγηθεί επανεκτίμηση των ενοικίων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Το βασικό κριτήριο που έχει τεθεί για την παραχώρηση αυξήσεων στα καταβαλλόμενα ενοίκια, 

είναι η εξασφάλιση, από πλευράς των ιδιοκτητών, πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες που έχουν δοθεί στην Υπηρεσία μας από τον Κλάδο Κτηριακών Υποδομών της 

Αστυνομίας, για σημαντικό αριθμό υποστατικών εκκρεμεί ακόμα η έκδοση πιστοποιητικού 

τελικής έγκρισης. Όπως επίσης ενημερωθήκαμε, σχετικά με το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το 

Τμήμα Τροχαίας, ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την επιστροφή των 

αποκοπών που έγιναν στο ενοίκιο του υποστατικού. Ουσιαστικά, η Αστυνομία παραμένει σε 

κτήρια, των οποίων η χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα και επιπλέον δεν έχει υπογραμμένες εν 

ισχύι συμβάσεις ενοικίασης. 

Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη προώθησης άμεσων ενεργειών επαναδιαπραγμάτευσης 

των ενοικίων και διασφάλιση ότι όλα τα κτήρια που χρησιμοποιούνται διαθέτουν 

πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Περαιτέρω καθυστερήσεις πιθανόν να επιφέρουν στο Κράτος 

επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, από πιθανή απαίτηση των ιδιοκτητών για καταβολή αυξημένων 

αναδρομικών ενοικίων, καθώς και από πιθανές δικαστικές διαμάχες. Στις περιπτώσεις όπου 

δεν καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, θα πρέπει να 

δρομολογηθούν, χωρίς καμία καθυστέρηση, διαδικασίες εγκατάλειψης των κτηρίων, αφού η 

χρήση τους συνιστά ποινικό αδίκημα. 

5.2.2 Επιδόματα και Υπερωρίες 

Κατά το 2020, καταβλήθηκαν σε μέλη της Αστυνομίας επιδόματα και υπερωρίες συνολικού 

ύψους €36.836.567 (2019: €33.386.880), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου της 

ετήσιας μισθοδοσίας. Τα σημαντικότερα ποσά αφορούν σε επιδόματα κατά τις Κυριακές και 

δημόσιες αργίες στην περίοδο βάρδιας (€18,3 εκ.), επίδομα βάρδιας (€8,3 εκ.) και υπερωριακή 

αμοιβή (€8,2 εκ.). 

α. Ύψος υπερωριών. Στα μέλη της Αστυνομίας καταβλήθηκαν, κατά τα έτη 2015-2020, τα πιο 

κάτω ποσά για υπερωριακή απασχόληση. Επισημαίνουμε ότι, μέχρι και το 2015, βάσει των 

εκάστοτε εγκυκλίων του Αρχηγού Αστυνομίας, μέρος της αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση καταβαλλόταν υπό μορφή χρόνου ανάπαυσης. 
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Το υπόλοιπο του ελεύθερου χρόνου που παραχωρήθηκε, ενόψει υπερωριών,  σε προηγούμενα 

χρόνια, ανερχόταν στις 31.12.2020, σε 47.198 ώρες, σε σύγκριση με 51.899 στις 31.12.2019. Παρά 

τη μείωση που παρατηρείται, αυτό εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που 

θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά, τόσο την Αστυνομία όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, 

ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν και είχαν ως 

αποτέλεσμα την καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών από το Κράτος. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, αν ο συσσωρευμένος χρόνος ανάπαυσης χορηγηθεί 

μελλοντικά, όταν το μέλος θα βρίσκεται κατά πάσα λογική πιθανότητα σε υψηλότερη κλίμακα, 

από εκείνη στην οποία βρισκόταν κατά τη χορήγηση του χρόνου ανάπαυσης, αυτό θα 

συνεπάγεται τη σημαντική αύξηση της δαπάνης, εφόσον η καταβολή του θα γίνει με βάση τον 

τελευταίο μισθό. 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 24.9.2021, ο συσσωρευμένος χρόνος ανάπαυσης, 

που εκκρεμούσε για παραχώρηση στα μέλη της Αστυνομίας, αφορούσε, κατά κύριο λόγο, σε 

χρόνο που είχε συσσωρευτεί μέχρι το 2012. Μας ανέφερε επίσης ότι ο συσσωρευμένος χρόνος 

ανάπαυσης μειώνεται, παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού και την αύξηση των 

καθηκόντων που καλείται  να επιτελέσει η Αστυνομία. 

β. Θεσμός Επιτηρητών Σταδίων. Με βάση τους περί Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς (ΚΔΠ 536/12), από τις 23.8.2014 έχει εφαρμοστεί 

ο θεσμός των επιτηρητών σταδίων, που αναμένεται να επιφέρει, με την πάροδο του χρόνου, 

μείωση, τόσο στον αριθμό των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο 

και στο κόστος υπερωριών της Αστυνομίας, καθώς η αμοιβή των επιτηρητών καταβάλλεται από 

τα σωματεία των ομάδων. Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Αρχηγείου Αστυνομίας, ημερ. 

9.10.2014, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του θεσμού, δεν προβλεπόταν ότι θα 

μειωνόταν αισθητά ο αριθμός των αστυνομικών που λαμβάνει μέρος στις αθλητικές εκδηλώσεις, 

αλλά αυτό θα επιτυγχανόταν σταδιακά. Όπως προκύπτει, το κόστος αστυνόμευσης των 

αθλητικών γεγονότων έχει αρχίσει να μειώνεται. Παρόλα αυτά, από δειγματοληπτικό έλεγχο που 
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διενεργήσαμε για τον μήνα Δεκέμβριο του 2019, διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός των επιτηρητών 

που χρησιμοποιούνται σε κάθε αγώνα, είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που προνοείται, 

ανάλογα με την επικινδυνότητα του αγώνα και το κάθε στάδιο ξεχωριστά. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας Γηπέδων, ο οποίος είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για 

τα θέματα των Επιτηρητών, διορίζεται από τα Σωματεία, τα οποία σε τελική ανάλυση 

επωμίζονται το κόστος των Επιτηρητών και για διόρθωση της κατάστασης προωθείται αλλαγή της 

νομοθεσίας, ώστε ο Υπεύθυνος Ασφαλείας των Γηπέδων να διορίζεται από τον ΚΟΑ. 

Σύσταση: Τροποποίηση της νομοθεσίας, το συντομότερο δυνατόν. 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 24.9.2021, ο μειωμένος αριθμός επιτηρητών, 

στους συγκεκριμένους αγώνες, οφείλεται στη μειωμένη παρουσία κόσμου εντός των σταδίων. Ο 

αριθμός των μελών της Αστυνομίας αποφασίζεται, αφού γίνει σχετική αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια εντός, εκτός και στους 

περιβάλλοντες χώρους των γηπέδων, στους χώρους συγκέντρωσης των οπαδών των ομάδων και 

στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά τις διακινήσεις τους προς και από τα στάδια. 

5.2.3 Καταλληλότητα αποθηκευτικών χώρων 

Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στις αποθήκες διαφόρων Τμημάτων/Υπηρεσιών της 

Αστυνομίας στη Λευκωσία, από τον οποίο διαπιστώσαμε ότι συγκεκριμένοι αποθηκευτικοί χώροι 

δεν πληρούσαν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα: 

α. Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) - Κλιμάκιο Λευκωσίας. Για τη φύλαξη των 

τεκμηρίων της ΥΚΑΝ χρησιμοποιούνται τέσσερεις αποθηκευτικοί χώροι. Από επιτόπιο έλεγχο, 

διαπιστώσαμε ότι σε δύο αποθήκες ο εξαερισμός δεν είναι ικανοποιητικός, αφού η οσμή των 

ναρκωτικών είναι αρκετά έντονη, ειδικά σε περιπτώσεις νέων τεκμηρίων, ενώ μόνο η μία 

διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας. Όσο αφορά σε εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται  ως 

αποθηκευτικός χώρος, εξακολουθεί να μην καλύπτεται από συστήματα συναγερμού και 

εξαερισμού και λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, αναδίδεται έντονη 

μυρωδιά, ακόμη και όταν οι πόρτες είναι κλειστές. 

Επισημαίνουμε ότι το Αρχηγείο, σε επιστολή του, ημερ. 21.4.2017, ζήτησε από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, την εκπόνηση μελέτης και κοστολόγησης της κατασκευής κατάλληλου 

αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη των τεκμηρίων. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, ότι τα εμπορευματοκιβώτια δεν ενδείκνυνται για τη φύλαξη τεκμηρίων που σχετίζονται 

με ναρκωτικές ουσίες και φυτά κάνναβης, καθώς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών, αυτά αλλοιώνονται, με αποτέλεσμα να αναδύονται 

ουσίες/αναθυμιάσεις, οι οποίες θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού 

στις δύο αποθήκες και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στην άλλη αποθήκη. Επίσης, σε 

σχέση με την κατασκευή της αποθήκης, έχει συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια στον 

Προϋπολογισμό του 2021, ύψους €230.000. Επιπρόσθετα, στις 30.7.2020, ο Αρχηγός Αστυνομίας 

μάς πληροφόρησε ότι, μέχρι την κατασκευή νέου αποθηκευτικού χώρου φύλαξης τεκμηρίων, 
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έχουν σταλθεί επιστολές στον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Διευθυντή ΗΜΥ, 

Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και στη Προϊστάμενη Επαρχιακού 

Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, για πραγματοποίηση σύσκεψης, ούτως ώστε να επανεξεταστεί 

το θέμα. 

Σύσταση: Να επισπευθούν οι σχετικές διαδικασίες, για κατασκευή νέας αποθήκης, ενόψει των 

κινδύνων που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των τεκμηρίων, αλλά και την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 24.9.2021, το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν 

προτίθεται να προχωρήσει με την υλοποίηση του έργου, επικαλούμενο ότι δεν περιλαμβάνεται 

στις προτεραιότητες του ΥΔΔΤ. Όσον αφορά στην υφιστάμενη αποθήκη τεκμηρίων της ΥΚΑΝ 

Λευκωσίας, έχει ήδη εγκατασταθεί νέο σύστημα εξαερισμού. 

β. Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας (ΑΔΕ) Λευκωσίας - Αποθήκη οπλισμού και 

πυρομαχικών. Από έλεγχο της συγκεκριμένης αποθήκης που διενεργήσαμε τον Οκτώβριο του 

2019, διαπιστώσαμε ότι αυτή δεν αερίζεται κατάλληλα, οι τοίχοι της στηρίζονται με μεταλλικές 

σκαλωσιές και ηλεκτροδοτείται με εξωτερική εγκατάσταση, λόγω βλάβης της προηγούμενης 

εσωτερικής εγκατάστασης, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των Κανονισμών Αποθηκών. Τα πιο πάνω 

ενδέχεται να καθιστούν την αποθήκη επικίνδυνη για την ασφάλεια του προσωπικού και των 

υλικών που φυλάσσονται σε αυτή. Σε επιστολή του Αρχηγού προς την Υπηρεσίας μας, ημερ. 

5.8.2019, γινόταν αναφορά σε μετακίνηση της αποθήκης σε νέο περιφραγμένο χώρο εντός της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης, με αναβαθμισμένη περιμετρική ασφάλεια και κατάλληλες συνθήκες 

αποθήκευσης για τα συγκεκριμένα πυρομαχικά, κάτι που δεν διαπιστώσαμε κατά τον επιτόπιο 

έλεγχο.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 24.9.2021, οι εργασίες για διαμόρφωση της 

αποθήκης οπλισμού και πυρομαχικών έχουν ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021, ενώ 

η μετακίνηση του οπλισμού και των πυρομαχικών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου. 

Επίσης, μας ανέφερε ότι εξασφαλίστηκε εκτίμηση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για 

κατεδάφιση των εν λόγω αποθηκών, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες και διαμόρφωσή τους σε 

χώρο στάθμευσης αμέσως μετά την έγκριση του σχετικού Κονδυλίου. 

5.2.4 Ενημέρωση μητρώων κινητής περιουσίας 

α. Διαπιστώσαμε ότι, τα μητρώα κινητής περιουσίας δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένα στις 

αποθήκες ΥΚΑΝ Αρχηγείου και Μηχανουργείου. 

Σύσταση:  Πιστή εφαρμογή των προνοιών των Κανονισμών Αποθηκών για όλα τα αποθέματα. 

β.  Στις αποθήκες του Μηχανουργείου της Αστυνομίας τηρούνται δύο ηλεκτρονικά συστήματα. 

Από φυσική καταμέτρηση που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι το πραγματικό απόθεμα 

μπαταριών οχημάτων στην αποθήκη ανερχόταν σε τρία, ενώ το ένα σύστημα παρουσίαζε 

υπόλοιπο 18 και το δεύτερο σύστημα υπόλοιπο τέσσερα.  

Σύσταση: Να διερευνηθούν οι πιο πάνω διαφορές. 
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς παρείχε εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές και μας ενημέρωσε ότι το 

ένα λογισμικό παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει προωθηθεί για επίλυση στο Τμήμα 

Πληροφορικής του Αρχηγείου. 

γ.  Από τον έλεγχο παραλαβών ειδών με Τμηματικά Δελτία Παραλαβής (Έντυπο Γεν. 29) στις 

Αποθήκες  του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης, διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

(i)  Πολλά είδη που παραλήφθηκαν με το έντυπο Γεν. 29 δεν ήταν καταχωρισμένα στο Μητρώο 

Κινητής Περιουσίας, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των Κανονισμών Αποθηκών. 

 Σύσταση:  Άμεση συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, τα είδη αυτά ήταν ήδη χρεωμένα στις 

Επαρχιακές/Τμηματικές Αποθήκες πριν το 2015 και την ευθύνη για καταγραφή τους, εντός 

του συστήματος, είχε ο εκάστοτε αποθηκάριος της Επαρχίας/Τμήματος. Όλα τα είδη που 

αποκτήθηκαν μετά το 2015 έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. 

(ii) Παρατηρήσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις καταστροφής και διαγραφής αυτοκινήτων από 

τα σχετικά μητρώα, διαγράφηκαν λανθασμένα και παρεμφερή είδη που ήταν 

εγκατεστημένα στα αυτοκίνητα, όπως σειρήνες, ασύρματοι κτλ., τα οποία είναι σε 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και βρίσκονται στην αποθήκη του Τμήματος. 

 Σύσταση: Το Τμήμα να προβεί, το συντομότερον, στις απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε 

όλα τα πιο πάνω είδη να καταχωριστούν ορθά στα Μητρώα Κινητής Περιουσίας. 

 Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες προς τα αρμόδια 

γραφεία για τις απαραίτητες διορθώσεις, όσον αφορά στον εξοπλισμό που ευρίσκεται 

τοποθετημένος στα προς εκποίηση οχήματα. 

(iii) Παρατηρήσαμε περιπτώσεις όπου καταχωρίσεις σε έντυπα Γεν. 29 αλλοιώθηκαν με το χέρι. 

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Αποθηκών, δεν επιτρέπονται σβησίματα στα λογιστικά 

βιβλία, καθολικά αποθήκης και σε άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης και όπου χρειαστεί να 

γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, οι λανθασμένες εγγραφές πρέπει να διαγραφούν με 

μια γραμμή πάνω από αυτές, με τρόπο  που να μην εξαλειφθούν και οι ορθές εγγραφές να 

γραφούν και να μονογραφηθούν  από τον λειτουργό που το διορθώνει.  

Σύσταση: Άμεση εφαρμογή των προνοιών του σχετικού Κανονισμού. 

5.2.5 Παράδοση – παραλαβή Αποθηκών 

Κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης των ειδών της αποθήκης του Αρχηγείου ΥΚΑΝ, του Τμήματος 

Πληροφορικής, του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης και της Προεδρικής Φρουράς από τον προηγούμενο στον νυν υπεύθυνο, δεν 

ετοιμάστηκε Πιστοποιητικό Παράδοσης – Παραλαβής, όπως προνοείται στους Κανονισμούς 

Αποθηκών. 

Σύσταση: Σε μελλοντικές περιπτώσεις αλλαγής  του Υπεύθυνου Αποθήκης, να ακολουθούνται 

οι  πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών. 
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Αναφορικά με το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε, ότι ο 

υπεύθυνος της Αποθήκης βρισκόταν με προσωρινή απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία και ως εκ 

τούτου, δεν ήταν εφικτό να ετοιμαστεί Πιστοποιητικό Παράδοσης - Παραλαβής, όπως προνοείται 

από τους Κανονισμούς. 

5.2.6  Πιστοποιητικά φυσικής καταμέτρησης 

Τα πιστοποιητικά φυσικής καταμέτρησης για τις Αποθήκες του Τμήματος Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της ΜΜΑΔ, για τα έτη 2017 και 2018, υποβλήθηκαν στη Γενική Λογίστρια με 

μεγάλη καθυστέρηση, στις 12.11.2019.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Αποθηκών, οι 

Προϊστάμενοι Τμημάτων πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο στον Γενικό Λογιστή, με κοινοποίηση 

στον Γενικό Ελεγκτή, βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι έχουν επιθεωρήσει όλα τα Τμηματικά 

Μητρώα Κινητής Περιουσίας, ότι οι καταχωρήσεις για το έτος έχουν συμπληρωθεί, είναι 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένες, τα υπόλοιπα των αποθεμάτων που παρουσιάζονται στα Μητρώα 

έχουν αντιπαραβληθεί με φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων και οι τυχόν διαφορές έχουν 

τακτοποιηθεί.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 

κάθε χρόνου αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο. 

Σύσταση:  Πλήρης συμμόρφωση με τον πιο πάνω Κανονισμό. 

5.2.7 Καταστροφή τεκμηρίων από πυρκαγιά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

Από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Φεβρουάριο του 2018, 

καταστράφηκαν και τεκμήρια που κατατέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

(ΥΚΑΝ) για ποινικές υποθέσεις. Η ΥΚΑΝ, με επιστολή της, ημερ. 8.6.2018, ζήτησε λεπτομερή 

ενημέρωση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο, σε επιστολή του, ημερ. 

10.8.2018, ανέφερε ότι, ορισμένα από τα τεκμήρια καταστράφηκαν, για άλλα ότι δεν ανευρέθηκε 

ο σχετικός φάκελος και για τα υπόλοιπα δεν έδωσε οποιαδήποτε απάντηση. Στις 14.5.2020, η 

Αστυνομία απέστειλε υπενθύμιση, μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο των υποθέσεων, για τις 

οποίες ακόμη εκκρεμεί η διακρίβωση της τύχης των τεκμηρίων. Όπως μας ενημέρωσε ο Αρχηγός 

Αστυνομίας, μέχρι τις 24.9.2021 δεν είχε ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση. 

5.2.8 Αναθεώρηση και στρογγυλοποίηση τελών που επιβάλλονται από το Τμήμα 

Τροχαίας για εξασφάλιση πιστοποιητικών που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

Το Τμήμα Τροχαίας, με επιστολή του, ημερ. 29.8.2019, προς το Γενικό Λογιστήριο, διατύπωσε 

συγκεκριμένες εισηγήσεις για στρογγυλοποίηση και για καθορισμό νέων τελών, για έκδοση 

πιστοποιητικών που διέπονται από σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, το Τμήμα Τροχαίας ζήτησε 

όπως οι εισηγήσεις για αναθεώρηση των τελών τεθούν ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής 

Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 39 του 

περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 38(Ι)/2014). Σε απαντητική επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου 

αναφέρεται ότι, η πιο πάνω Επιτροπή ζήτησε όπως, για τα πιο πάνω τέλη, υποβληθεί 

κοστολόγηση που να τεκμηριώνει το ύψος του κάθε τέλους που θα καταβάλλεται.  
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Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, έχει υποβληθεί η σχετική κοστολόγηση προς το 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με επιστολή του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, ημερ. 

8.9.2021 και αναμένεται απάντηση. 

5.2.9 Διαχείριση εξωδίκων καταγγελιών 

α. Πληρωμή εξώδικων καταγγελιών μέσω του διαδικτύου. Εξακολουθούν να παρατηρούνται 

διαφορές, μεταξύ των ποσών που εισπράττονται από πληρωμές εξώδικων καταγγελιών μέσω 

διαδικτύου, όπως παρουσιάζονται στο μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας και εκείνων 

που εμφανίζονται στις καταστάσεις του παρόχου πληρωμών (JCC). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

στοιχεία που εξήχθησαν από το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, για την περίοδο 

1.1.2019-31.12.2019, εισπράχθηκαν μέσω διαδικτύου συνολικά 184.723 εξώδικα συνολικού 

ποσού €11.379.858, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας JCC, το ποσό ανέρχεται σε 

€11.456.764. Σύμφωνα με εξηγήσεις που μας δόθηκαν, το ποσό που παρουσιάζεται από την 

εταιρεία JCC είναι αυξημένο, για τον λόγο ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και εξώδικα που 

εκδόθηκαν μέσα στο 2018 και εισπράχθηκαν μέσα στο 2019. Παρόλο που, σε προγενέστερη 

επιστολή του Αρχηγείου προς την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι, βάσει εισήγησης της Υπηρεσίας 

μας, αποφασίστηκε να γίνεται μηνιαία συμφιλίωση των πιο πάνω υπολοίπων και να ελέγχεται 

από τη Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, εντούτοις αυτό δεν 

εφαρμόστηκε.  

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως διερευνηθεί η διαφορά, ετοιμαστεί σχετική συμφιλιωτική κατάσταση 

και ενημερωθούμε σχετικά. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ενημέρωσε ότι η συμφιλιωτική κατάσταση έχει ετοιμαστεί. 

β. Ακυρώσεις εξωδίκων κλήσεων Τροχαίας. Σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα, 

κατά το 2019 ακυρώθηκαν 837 κλήσεις (2018: 684) από το σύνολο των 211.120 εξωδίκων 

κλήσεων που εκδόθηκαν.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, 433 κλήσεις (52% επί του συνόλου) 

ακυρώθηκαν, λόγω λανθασμένων καταχωρίσεων και άλλων λαθών από τα μέλη της Αστυνομίας 

κατά την έκδοση των εξώδικων κλήσεων τροχαίας, 130 λόγω ανύπαρκτων καταγγελιών εκ μέρους 

της Αστυνομίας, 268 ακυρώθηκαν με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και 6 μετατράπηκαν από 

εξώδικες σε ποινικές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Αστυνομία, η κύρια αιτία για λανθασμένη έκδοση εξωδίκων, είναι η 

ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και η μη έγκαιρη 

ενημέρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εγκυρότητα των 

διαφόρων εγγράφων των οδηγών (π.χ. ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας, ασφάλειες κ.λπ.). 

Σύσταση: Λόγω της αύξησης που παρατηρείται στις ακυρώσεις εξωδίκων, λόγω λαθών, 

συγκριτικά με το έτος 2018, να εντατικοποιηθούν τα μέτρα για αναβάθμιση του εξοπλισμού 

που χρησιμοποιείται για έκδοση των εξωδίκων και να καταβληθούν προσπάθειες για έγκαιρη 

ενημέρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που αφορούν στην 

εγκυρότητα των εγγράφων των οδηγών. 
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Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, έχει διενεργηθεί μελέτη, με εκτίμηση κόστους για την 

αναβάθμιση και αγορά νέου εξοπλισμού και όταν εξευρεθούν τα απαραίτητα Κονδύλια θα 

προωθηθεί η αγορά του. Οι πληροφορίες για τα οχήματα (άδειες κυκλοφορίας, MOT κ.λ.π) 

αποστέλλονται καθημερινά μέσω διασύνδεσης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και στις 

περιπτώσεις που εντοπίζεται οποιοδήποτε λάθος, η Αστυνομία ζητά την εκ νέου αποστολή 

διορθωτικού αρχείου. 

5.2.10 Αστυνομικά δυστυχήματα 

Από στοιχεία που τηρούνται σε μητρώο του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, κατά το έτος 2019 

εμπλάκηκαν σε τροχαία δυστυχήματα 67 αστυνομικά οχήματα (64 το 2018). Στα 41 από αυτά 

έφεραν ευθύνη τα μέλη της Αστυνομίας (37 το 2018), ενώ σε τρεις περιπτώσεις υπήρχε 

συντρέχουσα ευθύνη μελών της Αστυνομίας και πολιτών (μιας το 2018). Το συνολικό ύψος των 

ζημιών, στα αστυνομικά οχήματα για το 2019, ανήλθε σε €67.798. Σε καμιά περίπτωση δεν 

αποδόθηκε ευθύνη σε μέλος της Αστυνομίας. 

Σύσταση: Να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια, για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, 

ενώ σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται αλόγιστη ή επικίνδυνη πράξη, από πλευράς μελών, 

να αποδίδονται ευθύνες, στη βάση της σχετικής επιστολής του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, ημερ. 21.2.2017.  

Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, οι υποθέσεις που αφορούν σε τροχαίες συγκρούσεις 

στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικά οχήματα, διαβιβάζονται στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου για 

μελέτη και τελικές οδηγίες. Από τη μελέτη της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά δεν προέκυψε αλόγιστη 

ή επικίνδυνη πράξη ή συμπεριφορά εκ μέρους των εμπλεκομένων αστυνομικών, που να 

δικαιολογεί την προσαγωγή τους ενώπιον δικαστηρίου. Οι πλείστες των περιπτώσεων 

αφορούσαν σε συνήθεις οδικές συγκρούσεις, που προκλήθηκαν από στιγμιαία απροσεξία ή 

αμέλεια και από τις 67 τροχαίες συγκρούσεις, έχει αποδοθεί ευθύνη σε 41 μέλη, τα οποία δεν 

έχουν προσαχθεί ενώπιον Δικαστηρίου. Επισήμανε, παράλληλα, ότι αριθμός συγκρούσεων 

προκλήθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, με σκοπό την πρόληψη και εξιχνίαση 

του εγκλήματος, αλλά και η διαφύλαξη της δημόσιας ειρήνης και ασφάλειας.  

5.2.11 Εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου 

(Ν.24(Ι) του 2017) 

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2002, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο του 2009 (Ν.89(Ι)/2009), από την 1.1.2010, απαγορεύεται το 

κάπνισμα, από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, όπως 

καθορίζεται στη νομοθεσία, εξαιρουμένων των ανοιχτών εξωτερικών ή εσωτερικών του χώρων. Η 

ευθύνη βαραίνει, εκτός από τον καπνιστή, και το άτομο το οποίο έχει την ευθύνη του χώρου 

απαγόρευσης του καπνίσματος στον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, εκτός εάν αποδείξει ότι 

έλαβε όλα τα λογικά μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή του καπνίσματος στον χώρο. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και 

Προστίμων) Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Π. 15/2010), πρόσωπο το οποίο καπνίζει 
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σε χώρους όπου το κάπνισμα απαγορεύεται και πρόσωπο που έχει την ευθύνη για χώρο 

απαγόρευσης καπνίσματος, στον οποίο διαπιστώνεται παράβαση, υπόκειται σε εξώδικο 

πρόστιμο ύψους €85, ενώ σε περίπτωση καταδίκης, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τα €2.000. 

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από 

το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής του 

Αρχηγείου, οι έλεγχοι για το κάπνισμα, 

Παγκύπρια, έχουν ατονήσει σημαντικά 

τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 

γραφικό πιο πάνω είναι ενδεικτικό της 

πτωτικής πορείας των ελέγχων. 

Όπως προκύπτει από το πιο κάτω γραφικό, οι έλεγχοι για το κάπνισμα στις Επαρχίες Λάρνακας, 

Αμμοχώστου και Μόρφου έχουν μειωθεί, σε σύγκριση με το 2018 σε αριθμητικό επίπεδο. Επίσης, 

στις μεγαλύτερες Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, έχει μειωθεί ποσοστιαία ο αριθμός 

καταγγελιών. Στις Επαρχίες Λεμεσού και Μόρφου το ποσοστό καταγγελιών, ως προς τον αριθμό 

ελέγχων, είναι πολύ χαμηλό. 

 

Σύσταση: Να εντατικοποιηθούν τα μέτρα για έλεγχο της τήρησης του πιο πάνω Νόμου. 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η Αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για εφαρμογή της νομοθεσίας πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, 

προβαίνοντας σε ελέγχους και καταγγέλλοντας όλους τους παρανομούντες που εντοπίζει. 
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5.2.12 Αντικατάσταση μελών της Αστυνομίας που ασχολούνται με γραφειακά και 

λογιστικά καθήκοντα 

Η εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου, ημερ. 16.6.1988, για την αντικατάσταση 

122 μελών της Αστυνομίας, τα οποία ασχολούνταν τότε με γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα, 

με πολιτικό προσωπικό, σε τομείς όπου δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα ασφάλειας, 

βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα. 

Βάσει μεταγενέστερης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 5.12.2005, ανατέθηκε στο 

Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, η επισκόπηση του προσωπικού του Αρχηγείου Αστυνομίας και 

στο πλαίσιο αυτό ετοιμάστηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας σχετική μελέτη οργάνωσης και 

στελέχωσης της Αστυνομίας, η οποία παραδόθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού τον Μάιο του 2008, χωρίς έκτοτε να σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη αναφορικά με 

το θέμα. Σύμφωνα με την υπό αναφορά μελέτη και με στοιχεία του Τμήματος Προσωπικού του 

Αρχηγείου Αστυνομίας, 799 μέλη της Αστυνομίας και 25 άτομα που ανήκουν στο πολιτικό 

προσωπικό, ασχολούνται με γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. 

Η Αστυνομία μάς ενημέρωσε ότι, τον Μάρτιο του 2014, εκπονήθηκε μελέτη από το ΥΔΔΤ και με 

βάση τα αποτελέσματα διενεργήθηκαν μαζικές μεταθέσεις στην Αστυνομία, στα Τμήματα/ 

Διευθύνσεις/Μονάδες, στα οποία αναφερόταν η μελέτη και από τα 318 μέλη που υπηρετούσαν 

σε γραφειακά καθήκοντα, μετακινήθηκαν σε επιχειρησιακά καθήκοντα 154 μέλη. 

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ετοιμάστηκε και στάλθηκε, τον Μάιο του 2016, μελέτη 

αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, το περιεχόμενο 

της οποίας μελετήθηκε ενδελεχώς, σε συνδυασμό με το πιθανό κόστος και ενημερώθηκε σχετικά 

ο αρμόδιος Υπουργός, ο οποίος συμφώνησε με τις προτεινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα πάντα με 

την πιο πάνω επιστολή, στις 16.9.2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΔΔΤ με όλους τους 

αρμόδιους φορείς, για εξέταση του τρόπου υλοποίησης της προγραμματιζόμενης 

αναδιοργάνωσης και της χρηματοδότησής της.  

Το 2019, η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι το ΥΔΔΤ ανέθεσε, με αγορά υπηρεσιών, τον σχεδιασμό 

ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης της 

μάθησης και ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την πλήρη 

αναδιοργάνωση του Αστυνομικού Σώματος, με ορίζοντα αποπεράτωσης μέχρι το 2023. Όπως μας 

πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, το έργο αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

5.2.13 Αποθήκη Μηχανουργείου Αστυνομίας 

Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία πληρωμής των τιμολογίων και η ενημέρωση του λογιστικού 

συστήματος FIMAS διενεργείται από το ίδιο άτομο. 

Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης, εισηγηθήκαμε όπως η διαδικασία πληρωμής 

των τιμολογίων και η ενημέρωση του λογιστικού συστήματος FIMAS γίνεται από διαφορετικό 

άτομο. 
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Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η διαδικασία πληρωμής των τιμολογίων και η 

ενημέρωση του λογισμικού τιμολογίων διενεργείται πλέον από διαφορετικά άτομα. 

5.2.14 Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. 

α. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, σε τιμολόγια που προσκομίστηκαν για πληρωμή και 

αφορούσαν σε αμοιβή λεκτόρων για παροχή υπηρεσιών σε προγράμματα της Αστυνομικής 

Ακαδημίας Κύπρου και έφεραν Φ.Π.Α., δεν γινόταν αναφορά στον αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α. του 

λέκτορα που παρείχε την υπηρεσία, σε αντίθεση με τις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 1699 του 

Γενικού Λογιστηρίου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου, σε ένα φορολογικό τιμολόγιο θα 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνεται ο αριθμός Φ.Π.Α του προμηθευτή και εάν όχι, να 

ειδοποιηθεί εκ νέου ο προμηθευτής για την προσκόμιση νέου τιμολογίου ή διόρθωση του 

υφιστάμενου, ενώ αντίγραφο του ελλιπούς τιμολογίου θα πρέπει να κοινοποιείται στο Τμήμα 

Φορολογίας και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μέσω επιστολών. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με την πιο πάνω εγκύκλιο. 

β. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, κατά τη χρέωση διαφόρων ειδών (π.χ. είδη ρουχισμού 

κ.λπ.), ο Αστυνομικός που τα παραλαμβάνει δεν υπογράφει το σχετικό έντυπο. 

Σύσταση: Ζητήσαμε να εφαρμόζεται η καθορισμένη διαδικασία, που προβλέπει την υπογραφή 

του εντύπου. 

5.2.15 Ενημέρωση λειτουργών με τους Κανονισμούς Αποθηκών 

Από τους πιο πάνω ελέγχους αποθηκών, διαπιστώσαμε ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί δεν ήταν 

κατάλληλα ενημερωμένοι με τις πρόνοιες των Κανονισμών Αποθηκών. Σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς, η άγνοια δεν  αποτελεί δικαιολογία για τη μη συμμόρφωση και ούτε πρέπει να 

γίνονται αποδεκτές τυχόν απώλειες αποθεμάτων, που δυνατόν να προκληθούν από τη μη 

συμμόρφωση. 

Σύσταση:  Να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας, για εκπαίδευση 

των αποθηκάριων της Αστυνομίας.  

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι δρομολογείται η διοργάνωση ενημερωτικής 

ημερίδας, στα μέλη που είναι τοποθετημένα στις Αποθήκες των Διευθύνσεων/ 

Τμημάτων/Υπηρεσιών, σχετικά με τους Κανονισμούς Αποθηκών. 

5.2.16 Παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε πρώην μέλη της Αστυνομίας που 

εξαναγκάζονται σε παραίτηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί Αστυνομίας Νόμου, σε περίπτωση αναγκαστικής 

αφυπηρέτησης μέλους από συντάξιμη θέση, το ύψος των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, 

καθώς και ο χρόνος έναρξης καταβολής τους, αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη 

βάση πρότασης που υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών. 
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Η πρακτική του ΥΔΔΤ τα τελευταία χρόνια, ήταν να εισηγείται την παραχώρηση συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων στις περιπτώσεις εξαναγκασμού σε παραίτηση, με βάση την πραγματική υπηρεσία 

των μελών, δηλαδή ωσάν αυτοί να αφυπηρετούσαν οικειοθελώς πρόωρα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, κατά το 2019, δόθηκαν εγκρίσεις παραχώρησης συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων, σε αυτή τη βάση, σε μέλη της Δύναμης στα οποία είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 

ή/και προστίμου, για αδικήματα όπως συνωμοσία για καταδολίευση, κλοπή από δημόσιο 

λειτουργό, υποκίνηση προσώπου για διάπραξη αδικήματος προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων, 

υποβολή σε βασανιστήρια άλλου προσώπου και σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκου προσώπου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των πιο πάνω αδικημάτων, θεωρήσαμε πολύ επιεική την 

εισήγηση για καταβολή, προς αυτούς, συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ωσάν αυτοί να 

αφυπηρέτησαν οικειοθελώς πρόωρα, αφού δεν ενέχει το στοιχείο της τιμωρίας για τα σοβαρά 

αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν και που αμαύρωσαν την υπόληψη του Αστυνομικού 

Σώματος. 

Συνεπώς, εισηγηθήκαμε όπως, σε μελλοντικές περιπτώσεις, οι προτάσεις του ΥΔΔΤ, σε σχέση με 

το ύψος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί κατά περίπτωση. Εάν 

η Πολιτεία αποφασίσει ότι, σε όλες ανεξαίρετα τις περιπτώσεις, θα παραχωρούνται πλήρη 

συνταξιοδοτικά ωφελήματα, εκφράσαμε την άποψη ότι θα ήταν καλύτερα να προωθηθεί αλλαγή 

του σχετικού Κανονισμού, ώστε τουλάχιστον να μην δίνεται η εντύπωση πως το Υπουργικό 

Συμβούλιο θεωρεί μη σοβαρά τέτοια αδικήματα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον 

καθορισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, που παραχωρούνται σε πρώην μέλη της 

Αστυνομίας που απολύονται ή εξαναγκάζονται σε παραίτηση, έχει θεσμοθετηθεί στην 

Αστυνομική Διάταξη 1/19, με θέμα «Πειθαρχία», η οποία τροποποιήθηκε στις 27.4.2021 και στην 

οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι επιπτώσεις/συνέπειες επιβολής πειθαρχικών 

ποινών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα του αδικήματος και άλλοι 

παράγοντες. 

Επισήμανε, παράλληλα, ότι οι Αστυνομικές Διατάξεις, στη βάση της συνδυαστικής εφαρμογής 

των άρθρων 2 και 12 του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73(Ι)/2004), εκδίδονται από τον Αρχηγό 

Αστυνομίας για θέματα που αφορούν στην ευταξία και τη χρηστή διοίκηση της Αστυνομίας, 

καθώς επίσης και για την καθοδήγηση των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και συνιστούν, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, δευτερογενή 

νομοθεσία. Η τυχόν παράβαση δε αυτών, από οποιοδήποτε μέλος, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.  

5.2.17 Διαγωνισμός αρ. Δ.Ο. 2/2020 για τη ναυπήγηση και προμήθεια τριών (3) 

ταχύπλοων περιπολικών ακάτων εξολοκλήρου από αλουμίνιο, καθώς και η 

εκπαίδευση στη χρήση/συντήρηση των συστημάτων 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2020, με ανοικτή διαδικασία και με εκτιμώμενη 

δαπάνη €7.500.000+ΦΠΑ. Τον Ιούνιο του 2020, ζητήσαμε από την Αστυνομία να μας 
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πληροφορήσει τα ονόματα τουλάχιστον τριών κατασκευαστών ακάτων που ικανοποιούσαν τους 

όρους και τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, η οποία μας απέστειλε τα ονόματα των οκτώ 

εταιρειών/ναυπηγείων που συμμετείχαν σε προηγούμενο διαγωνισμό με το ίδιο αντικείμενο. 

Τον Ιούλιο του 2020, υποβλήθηκαν επτά προσφορές, εκ των οποίων οι δύο ήταν έγκυρες, 

σύμφωνα με την αρχική έκθεση αξιολόγησης που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης (ΕΑ) στο Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ).    

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ΣΠ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από την ΕΑ την υποβολή 

συμπληρωματικής έκθεσης, στην οποία να τεκμηριώσει ποιες από τις αποκλίσεις των προσφορών 

έκρινε ότι ήταν ουσιώδεις.  

Τον Νοέμβριο του 2020, το ΣΠ αποφάσισε, με βάση τη συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης, 

ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφοροδότη Α, της χαμηλότερης εκ των δύο 

έγκυρων προσφορών, για το συνολικό ποσό των €6.996.000+ΦΠΑ. Ένα μήνα αργότερα, ο 

προσφοροδότης Β καταχώρησε την ιεραρχική προσφυγή αρ. 39/2020 στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών (ΑΑΠ), εναντίον της πιο πάνω απόφασης.  

Η Αστυνομία, ως Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), πληροφόρησε την ΑΑΠ ότι δεν έφερε οποιαδήποτε 

ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων, μέχρι την εξέταση και τελική απόφασή της,  με την 

παράκληση όπως η εκδίκαση της προσφυγής οριζόταν το συντομότερο, καθότι επρόκειτο για 

συγχρηματοδοτούμενο έργο, του οποίου τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης ήταν ασφυκτικά.   

Τον Απρίλιο του 2021, η ΑΑΠ αποδέχτηκε την εν λόγω προσφυγή και η επίδικη απόφαση 

ακυρώθηκε, αφού η ισχύς της υποβληθείσας με την προσφορά τραπεζιτικής εγγυητικής του 

προσφοροδότη Α δεν ήταν με βάση τους όρους του διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιολόγησης 

είχε κάνει αποδεκτή διορθωμένη εγγυητική, με την ορθή ημερομηνία λήξης, η οποία υποβλήθηκε 

με πρωτοβουλία του προσφοροδότη, δύο μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Σημειώνουμε ότι κατά την εξέταση της πιο πάνω προσφυγής, η ΑΑ ανέφερε ότι, σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, είχε λάβει προφορική 

συμβουλή ότι η διορθωμένη εγγύηση συμμετοχής μπορούσε να γίνει αποδεκτή, χωρίς ωστόσο 

αυτό να τεκμηριώνεται από τον Διοικητικό Φάκελο.   

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της ΑΑΠ, η εκ των υστέρων αλλαγή της ισχύος της αρχικής 

εγγύησης συμμετοχής αποτελούσε παραβίαση ουσιώδους όρου του διαγωνισμού και η 

προσφορά καθίστατο απορριπτέα. 

Τελικά, τον Ιούνιο του 2021, 11 μήνες μετά την υποβολή των προσφορών, το ΣΠ αποφάσισε 

ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μοναδικό έγκυρο προσφοροδότη για το  

συνολικό ποσό των €7.437.000 + ΦΠΑ. 

Σύσταση: Η Αστυνομία, να προβεί σε εκπαίδευση των μελών της που διορίζονται ως μέλη 

Επιτροπών Αξιολόγησης, σχετικά με τον ορθό τρόπο αξιολόγησης δημόσιων διαγωνισμών, 

προς αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών αποδοχής και μη καταγραφής στην 

έκθεση αξιολόγησης ουσιωδών αποκλίσεων (π.χ. εγγύησης συμμετοχής) υποβληθείσας 

προσφοράς, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, για σημαντικούς και υψηλού κόστους 
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διαγωνισμούς, να προηγείται εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, για διασφάλιση του υγιούς 

ανταγωνισμού και εξασφάλιση ευρύτητας συμμετοχής σε αυτούς. Τέλος, τυχόν απόψεις της 

ΑΑΔΣ ή/και άλλων αρμόδιων οργάνων να ζητούνται και να υποβάλλονται γραπτώς, ώστε να 

υπάρχει στον φάκελο του εκάστοτε διαγωνισμού η ανάλογη τεκμηρίωση. 

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της παραγράφου μας και οι συστάσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη από την Αστυνομία. 

5.2.18 Προσφορά Δ.Ο. 21/2021 για την παροχή υπηρεσιών για τροποποίηση/ 

επέκταση και Σύνδεση του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας (CPCS) με το 

Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Εισόδου/Εξόδου (ΕΕΣ) & ΕΤΙΑΣ, καθώς και Συστημάτων/ 

Μηχανημάτων Αυτοεξυπηρέτησης, e-gates και Συστήματα Αυτοματοποιημένου 

Συνοριακού Ελέγχου ή άλλα 

Τον Μάρτιο του 2021, το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως (ΣΠΥΔΔΤ), ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας για ζήτηση προσφοράς για παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης Εθνικού Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Σ.Ε.Ε), με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, ο οποίος 

ανέπτυξε το Κεντρικό Σύστημα της Αστυνομίας. Η εκτίμηση κόστους για τις εν λόγω υπηρεσίες, 

είχε υπολογιστεί σε €1.310.144.  

Στο αίτημά της, η Αστυνομία επικαλέστηκε τη μοναδικότητα του υφιστάμενου Αναδόχου για 

τεχνικούς λόγους, με παραπομπή στο σχετικό άρθρο της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, 

οι οποίοι επέβαλλαν τη συνέχιση της σύμβασης με τον ίδιο.   

Τον Σεπτέμβριο του 2021, έξι μήνες από την έγκριση του πιο πάνω αιτήματος, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης υπέβαλε στο ΣΠΥΔΔΤ την έκθεση αξιολόγησης της  προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ύψους €1.587.888 και εισηγήθηκε την κατακύρωσή της.   

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΔΔΤ, εκφράσαμε την άποψη ότι το ποσό της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα ήταν πολύ ψηλό, αφού ήταν κατά 17% υψηλότερο της 

εκτίμησης δαπάνης. Παρατηρήσαμε, επίσης, ότι στις λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονταν 

τόσο εργασίες επέκτασης του κεντρικού συστήματος της Αστυνομίας, όσο και νέες 

εφαρμογές/λειτουργίες. Αναφορικά με τις νέες εφαρμογές, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν 

τεκμηριωνόταν επαρκώς η θέση της Αστυνομίας, ότι δεν θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με 

ανοικτό διαγωνισμό, αφού η περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων, από μόνη της, 

καθιστούσε δύσκολη την τεκμηρίωση ότι ο υφιστάμενος ανάδοχος ήταν ο μοναδικός που 

μπορούσε να υλοποιήσει τις εν λόγω εργασίες.  

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι η προσφορά περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, εργασίες 

διασύνδεσης του Κεντρικού Συστήματος με ένα λογισμικό, το οποίο ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί 

(ΕΤΙΑΣ) και για το οποίο δεν υπήρχε ακόμη επαρκής πληροφόρηση, γεγονός το οποίο 

ενδεχομένως να δημιουργούσε – κακώς κατά την άποψή μας - πλεονέκτημα στον ανάδοχο της 

εξεταζόμενης πρότασης, κατά την προκήρυξη διαγωνισμού ανάπτυξης του λογισμικού ΕΤΙΑΣ. 
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Τέλος, παρατηρήσαμε ότι τόσο το κόστος ανά ανθρωποημέρα, όσο και το σύνολο των 

ανθρωποημερών, ήταν υπερβολικά ψηλά, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. 

Το ΣΠΥΔΔΤ, αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω, ζήτησε από την Αστυνομία συμπληρωματική 

έκθεση αξιολόγησης, στην οποία να περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τεκμηριωμένες τις θέσεις της 

επί των πιο πάνω θεμάτων.  

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε, η αυξημένη τιμή της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα κατά 17%, συγκριτικά με την εκτίμηση κόστους, οφειλόταν 

στο ότι, όπως διαφάνηκε, θα έπρεπε να διεξαχθούν περισσότεροι έλεγχοι από τα συστήματα 

συνοριακού ελέγχου, μέσω του Κεντρικού Συστήματος, γεγονός που προϋπέθετε επιπρόσθετη 

εργασία, η οποία δεν είχε υπολογιστεί κατά την εκτίμηση κόστους από την Επιτροπή 

Προδιαγραφών. 

Επιπρόσθετα, επιβεβαιωνόταν ότι η υλοποίηση των εργασιών διασύνδεσης του κεντρικού 

συστήματος με το λογισμικό ΕΤΙΑΣ, δεν θα δημιουργούσε κανένα πλεονέκτημα στον ανάδοχο της 

εξεταζόμενης πρότασης. 

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η θέση της Αστυνομίας, ότι ο υφιστάμενος ανάδοχος ήταν ο μοναδικός ο 

οποίος μπορούσε να υλοποιήσει τις αναβαθμίσεις των υφιστάμενων εφαρμογών, τις νέες 

λειτουργίες που απαιτούνταν, καθώς και την υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών/ 

μηχανημάτων κ.λπ., εφόσον όλα θα υλοποιούνταν μέσω εφαρμογών στο Κεντρικό Σύστημα, το 

οποίο ανάπτυξε και συντηρεί ο ίδιος. 

Αναφορικά με την πιο πάνω θέση της Αστυνομίας, εκφράσαμε την άποψη ότι, παρόλο που οι 

επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο οι εφαρμογές/λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να 

εξασφαλιστούν από άλλο οικονομικό φορέα συνέχιζαν να υφίστανται, εντούτοις, λόγω του ότι το 

θέμα ήταν τεχνικό και περίπλοκο, η θέση μας ήταν ότι την ευθύνη να επιβεβαιώσει ότι ο 

υφιστάμενος ανάδοχος ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να υλοποιήσει τις εν λόγω εργασίες, την 

είχε αποκλειστικά η Αστυνομία, ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Επιπρόσθετα, υπογραμμίσαμε ότι στην περίπτωση που ευσταθούσαν οι πιο πάνω ισχυρισμοί, η 

Αστυνομία θα έπρεπε να προβληματιστεί γενικότερα, αφού, προσθέτοντας συνεχώς νέες 

λειτουργικότητες και νέα συστήματα ως μέρος του Κεντρικού Συστήματος, αφενός εδραιώνεται η 

εξάρτησή της από τον υφιστάμενο ανάδοχο και, αφετέρου, λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος, 

το δημόσιο χάνει τη διαπραγματευτική του δύναμη. Αυτό άλλωστε αποδεικνυόταν και στην 

προκειμένη περίπτωση, από την πολύ ψηλή προσφορά του Αναδόχου (17% ψηλότερη από την 

αρχική εκτίμηση). 

Αναφορικά με την πιο πάνω εισήγησή μας, η Αστυνομία ανέφερε ότι η υπό αναφορά εργασία 

είναι ζωτικής σημασίας και ότι απαιτεί εκτεταμένη γνώση όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων, 

και λόγω της πολυπλοκότητας και κρισιμότητας δεν υπάρχει περιθώριο δοκιμών εναλλακτικών 

λύσεων.  
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Τελικά, το ΣΠΥΔΔΤ, αφού έλαβε υπόψη του όλες τις διευκρινίσεις, ενέκρινε την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και ανέθεσε την προσφορά στον οικονομικό φορέα, για το ποσό των 

€1.587.888. 

Σύσταση: Η Αστυνομία, με σκοπό τον απεγκλωβισμό της από τα μονοπωλιακά καθεστώτα και 

όλα τα αρνητικά από αυτό συνεπακόλουθα, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συστηματικά, 

κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες, με τα οποία να διασφαλίζεται η χρήση ανοικτών 

τεχνολογιών/πρωτόκολλων επικοινωνίας, η ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα των 

πληροφοριακών της συστημάτων. 

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι τόσο το περιεχόμενο της 

πιο πάνω παραγράφου, όσο και οι συστάσεις μας, είχαν τεθεί ενώπιον του Αρμόδιου Τμήματος 

της Αστυνομίας για συμμόρφωση. 

5.3 Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας   

Στο πλαίσιο του ελέγχου των  οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020, 

επιλέγηκαν για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, 13 

συναλλαγές και 15 περιπτώσεις που αφορούσαν στον έλεγχο της μισθοδοσίας. Από τον έλεγχο 

προέκυψαν τα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω. 

5.3.1 Επιτήρηση ιδιωτικής Μαρίνας στη Λεμεσό  

Έγκαιρη είσπραξη του ποσού. Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 

17.5.1990, έχει επικυρωθεί συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιωτική εταιρεία, για την 

επιτήρηση ιδιωτικής Μαρίνας στη Λεμεσό, που έχει κηρυχθεί ως λιμάνι εισόδου στη Δημοκρατία, 

από πλευράς ασφάλειας και άσκησης του αναγκαίου διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου. Η 

πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο προέβλεπε ότι, η Διεύθυνση της Μαρίνας θα αναλάμβανε 

την υποχρέωση να καταβάλλει, από 1.7.1990, τους αρχικούς μισθούς που αφορούν στην κλίμακα 

Α3 (βασικό μισθό πλέον το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα) πλέον επιβάρυνση 25% για 

συνταξιοδοτικά ωφελήματα, για  δέκα αστυφύλακες. Η πληρωμή της αποζημίωσης καταβάλλεται 

ανά εξάμηνο, εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου.  

Διαπιστώσαμε ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, δεν 

διενεργήθηκε έγκαιρα. Συγκεκριμένα, στις 25.9.2020, η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου 

Αστυνομίας απέστειλε επιστολή προς την εταιρεία για να εμβάσει το ποσό των €96.663, το οποίο 

εισπράχθηκε με συνολική καθυστέρηση πέντε μηνών, δηλαδή στις 23.12.2020 αντί μέχρι τις 

31.7.2020.  

Σύσταση: Τήρηση των προνοιών της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες, όπως η είσπραξη του ποσού 

γίνεται χωρίς καθυστέρηση, εντός 30 ημερών από την παραλαβή των μισθολογίων. 
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5.3.2 Εκδόσεις Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου/Λευκού Ποινικού Μητρώου 

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/23, η Αστυνομία δύναται να εκδώσει πιστοποιητικά 

Λευκού Ποινικού Μητρώου και πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου, ύστερα από σχετική  αίτηση 

του ενδιαφερόμενου. Σύμφωνα με την πιο πάνω Διάταξη, το τέλος έκδοσης των πιο πάνω 

πιστοποιητικών, ανέρχεται σε €17,09, ενώ στον περί Αστυνομίας Τροποποιητικό Νόμο 4(i)/2013 

αναφέρεται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών, το τέλος της αίτησης για την έκδοση των πιο 

πάνω πιστοποιητικών είναι €20, προκύπτει δηλαδή διαφορά μεταξύ των δύο.   

Από τον έλεγχο δείγματος εισπράξεων, διαπιστώσαμε ότι, στις περιπτώσεις ακύρωσης 

αποδείξεων έκδοσης Πιστοποιητικών Λευκού Ποινικού Μητρώου/Ποινικού Μητρώου, δεν 

επισυνάπτονται και τα τρία αντίγραφα της απόδειξης στο Βιβλίο Αποδείξεων αλλά, αφού ληφθεί 

έγκριση από το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, οι αποδείξεις ακυρώνονται και εκδίδονται 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 63 

«Όταν είναι αναγκαίο όπως ακυρωθεί ένα έντυπο είσπραξης, όλα τα αντίγραφα που φέρουν τον 

ίδιο αύξοντα αριθμό πρέπει να παραμείνουν στο βιβλίο και να σημειωθούν ως άκυρα». 

Σύσταση: Συμμόρφωση με την πιο πάνω Οδηγία. Επίσης, να τροποποιηθεί η Αστυνομική 

Διάταξη 3/23,  ώστε το ποσό του τέλους της αίτησης, για έκδοση των πιο πάνω πιστοποιητικών, 

να συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις μας, σχετικά με την ακύρωση 

αποδείξεων εκδόσεων πιστοποιητικών Λευκού Ποινικού Μητρώου/Ποινικού Μητρώου, έχουν 

διαβιβαστεί τόσο στον Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, όσο και στους 

Αστυνομικούς Διευθυντές. 

5.3.3 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας με αρ. 1694, ημερ. 27.8.2012, το τιμολόγιο ή 

άλλα παραστατικά θα πρέπει να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής τους από το 

Τμήμα/Υπηρεσία. 

Διαπιστώσαμε ότι στο Λογιστήριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, ορισμένα τιμολόγια/παραστατικά 

δεν έφεραν σφραγίδα με την ημερομηνία παραλαβής τους.  

Σύσταση: Άμεση συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου. 

5.3.4 Δημόσιες Συμβάσεις με Συνοπτικές Διαδικασίες 

α.  Συνοπτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σύμφωνα με τον περί Χαρτοσήμων Νόμο 

(19/1963), συμβάσεις άνω των €5.000 υπόκεινται σε τέλος αξίας ίσης προς το ποσό που 

καθορίζεται στο Παράρτημα του Νόμου. Διαπιστώσαμε ότι, για προσφορά του Αρχηγείου 

Αστυνομίας εκτιμώμενης αξίας ύψους €14.880 (εκτός Φ.Π.Α.), η οποία αφορούσε στην 

προμήθεια εξοπλισμού τεσσάρων συστημάτων ανιχνευτών μετάλλων τύπου αψίδας, δεν έχει 
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υπογραφεί συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφοροδότη και 

συνεπώς δεν καταβλήθηκαν ούτε τα προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου.  

Σύσταση: Σύναψη συμφωνητικού εγγράφου σε όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται.  

β. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων και αποστολή στοιχείων στην Αρμόδια Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ).  Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 

103 και την ισχύουσα νομοθεσία, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς είναι υποχρεωμένοι 

να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) συγκεκριμένα 

στοιχεία, αμέσως μετά από την ανάθεση των συμβάσεων.  

Η υποχρέωση ενημέρωσης του Συστήματος e-Procurement αφορά και στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει, με τη σύναψη των 

σχετικών συμβάσεων, να καταχωρίζονται στο σύστημα e-Procurement τα στοιχεία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που διενεργήθηκε, οι πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση και 

η ανάλογη γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που παρέχεται στο σύστημα e-Procurement, 

όπου εφαρμόζεται. Από την υποχρέωση ενημέρωσης εξαιρούνται μόνο οι απευθείας αναθέσεις 

συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας μέχρι €2.000 για έργα και προμήθειες ή €5.000 για υπηρεσίες. 

Διαπιστώσαμε ότι, η σύμβαση που αναφέρουμε στην παράγραφο (α) πιο πάνω, δεν είχε 

καταχωριστεί στο σύστημα e-Procurement από την αναθέτουσα αρχή, όπως προνοεί η πιο πάνω 

εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου/ΑΑΔΣ. Όπως πληροφορηθήκαμε, η διαδικασία καταχώρισης 

γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Σύμφωνα με το Μητρώο Προσφορών, το 2020 είχαν συναφθεί 

148 δημόσιες συμβάσεις με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, είχαν 

καταχωριστεί στο σύστημα e-Procurement μόνο οι 30.  

Σύσταση: Έγκαιρη καταχώριση των δημόσιων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με συνοπτική 

διαδικασία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) και συμμόρφωση 

με τις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103.  

γ. Κοινοποίηση Συμβάσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 90(3) του 

Νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του 2016 

(73(I)/2016), που εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι αναθέτουσες αρχές 

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

Υπηρεσία μας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, 

για ποσά πέραν των € 2.000. 

Παράλληλα, με βάση την παρ. 6 της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103, ημερ. 

30.6.2017, Μέρος II - «Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων και αποστολή στοιχείων στην 

ΑΑΔΣ», οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) συγκεκριμένα στοιχεία, αμέσως 

μετά από την ανάθεση των συμβάσεων και απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαβιβάζουν 

κατάλογο ανά τρίμηνο στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις συνοπτικές διαδικασίες, 

όπως προνοεί η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία. 
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αναθέτουσες αρχές να μην υποβάλουν, ανά τρίμηνο, κατάλογο όλων 

των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των €2.000 στην 

Υπηρεσία μας, η οποία δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συμβάσεων αυτών που 

καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement.  

Σύσταση: Να υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας, ανά τρίμηνο, κατάλογος όλων των συμβάσεων 

που συνήφθησαν, βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των €2.000. Καμία εγκύκλιος 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναιρεί τη νομοθεσία και την εκ του Νόμου υποχρέωση των 

αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, από το να αποστέλλουν τον εν λόγω κατάλογο 

στην Ελεγκτική Υπηρεσία.  

5.3.5 Έλεγχος μισθών και ωρομισθίων 

α. Παραχώρηση μιας επιπλέον προσαύξησης στους Ανώτερους Υπαστυνόμους, 

Υπαστυνόμους και Λοχίες. Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο 42(II)/2002, 

παραχωρείται μια επιπλέον προσαύξηση στους Ανώτερους Υπαστυνόμους, Υπαστυνόμους, 

Λοχίες και Αστυφύλακες. Από τον έλεγχο για το έτος 2020, διαπιστώσαμε ότι παραχωρήθηκε μια 

επιπρόσθετη προσαύξηση σε Μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που βρισκόταν στην κορυφή της 

κλίμακας Α8, επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση και είχε συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσία 

σε προσωπική βάση, χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια για τον σκοπό αυτό, στον 

Προϋπολογισμό του έτους 2020.  

Σύσταση: Για να είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετης προσαύξησης, που προνοείται 

στον περί Προϋπολογισμού Νόμο 42(II)/2002, θα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια, 

στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του κάθε έτους.   

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας θα ληφθεί υπόψη κατά την 

ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

β. Έντυπα Γεν.95 και Γεν.94. Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι στο Αρχηγείο Αστυνομίας δεν 

τηρούνται τα έντυπα Γεν.95 (Δελτίο Υπηρεσίας Κρατικού Υπαλλήλου) και Γεν.94 (Δελτίο 

Υπηρεσίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) ή κάτι αντίστοιχο, που να παρέχει την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τις μισθοδοτικές μεταβολές του προσωπικού της Αστυνομίας. 

Σύσταση: Να ετοιμαστούν τα πιο πάνω έντυπα ή αντίστοιχα, το συντομότερο δυνατόν. 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι, αντί των πιο πάνω εντύπων, τηρούνται 

προσωπικοί φάκελοι για σκοπούς μισθοδοτικών δεδομένων. 

5.3.6 Εισπρακτέα ποσά 

α. Οφειλές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ). Το οφειλόμενο ποσό από τον ΠΔΣ προς 

το Αρχηγείο Αστυνομίας περιλαμβάνει ποσά ύψους €75.000, €97.016, €90.000 και €18.742,  που 

αφορούν σε αντιμισθία ειδικών αστυφυλάκων κατά τα έτη 2018, 2017, 2016 και 2015, 

αντίστοιχα. Σε σχέση με τα ποσά αυτά, στις 26.1.2018 ο Αρχηγός Αστυνομίας έστειλε επιστολή 

στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην οποία εισηγείται όπως γίνει μετακίνηση 
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των Αστυφυλάκων από τα υφιστάμενά τους καθήκοντα και επανατοποθέτησή τους στην 

αριθμητική δύναμη της Αστυνομίας, καθώς και να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της εγκυκλίου της 

Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας αρ. 1696, ημερ. 5.11.2012, σχετικά με τις διαδικασίες 

είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Ο ΠΔΣ απέστειλε επιστολή, ημερ. 15.1.2020, προς τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την οποία αμφισβητεί το οφειλόμενο ποσό και 

προτείνει το ποσό των €70.000 προς πλήρη και τελική εξόφληση.   

Στις 28.2.2020, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του 

ΥΔΔΤ, στην οποία αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο 

Αρχηγείο Αστυνομίας, στις 28.5.2019, με εκπροσώπους του ΠΔΣ, ζητήθηκε όπως ο ΠΔΣ 

τοποθετηθεί γραπτώς για το κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους του για καταβολή του 

οφειλόμενου ποσού ή/και να εκθέσουν τους λόγους για τους οποίους διαφωνούν με το 

οφειλόμενο ποσό.  

Σύσταση: Να ληφθούν ενέργειες για επίλυσή του, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 

β. Οφειλόμενα έσοδα από ετήσιες συνδρομές συστημάτων συναγερμού και λανθασμένες 

κλήσεις. Διαπιστώσαμε ότι, οφειλές που αφορούν σε τέλη για ετήσιες συνδρομές για συστήματα 

συναγερμού και λανθασμένες κλήσεις, εκκρεμούν για μεγάλη περίοδο, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις φθάνει τα πέντε χρόνια. Παρά το γεγονός ότι, μετά από προηγούμενο έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας, δόθηκαν οδηγίες στους Αστυνομικούς Διευθυντές των Επαρχιών για μελέτη του 

θέματος και εφαρμογή των οδηγιών, όπως αυτές διατυπώνονται στις εγκυκλίους της Γενικής 

Λογίστριας, εντούτοις δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε πρόοδος.   

Σύσταση: Οι συνδρομές για συστήματα συναγερμού να προπληρώνονται, όπως προνοείται 

στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1696 ημερ. 5.11.2012. Σε περιπτώσεις μη 

είσπραξης, να εξετάζεται το ενδεχόμενο μη ανανέωσης της παροχής υπηρεσίας και λήψης 

νομικών μέτρων για είσπραξη των οφειλομένων. 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι οι συστάσεις μας θα διαβιβαστούν τόσο στο 

αρμόδιο Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, όσο και στους Αστυνομικούς Διευθυντές. 

5.4 Ευρήματα διαχειριστικού ελέγχου και συστάσεις 

Η Υπηρεσία μας διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο, αναφορικά με τα εντάλματα προστίμου, για 

τον οποίο εκδώσαμε ξεχωριστή Ειδική Έκθεση (ΕΝΤ/01/2021), που περιλαμβάνει τα ευρήματα 

και τις συστάσεις μας, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.  
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6. Πυροσβεστική Υπηρεσία 

6.1  Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

6.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 3.299.231 

Δαπάνες 38.369.983 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
ή μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Άλλα έσοδα 3.437.010 3.299.231 137.779 - 

Δαπάνες 
προσωπικού 34.531.341 

 
32.127.039 2.404.302 6,96% 

Λειτουργικές 
δαπάνες 2.447.839 

 
2.150.620 297.219 12,14% 

Μεταβιβάσεις       

Συγχρηματοδοτούμε
να έργα και σχέδια 10 

 
- 10 - 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 2.698.770 1.259.116 1.439.654 53,34% 

Έργα 3.842.260 2.833.208 1.009.052 26,26% 

6.1.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 758.550 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 31.400 

6.1.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 650 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   28.038.012 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 333.505 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  43.135 
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Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 166 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  4.089.027 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 96.794 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  24.412 

6.1.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  278 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  1.082.343 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 376.928 

6.1.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό 
Εμβαδόν 

τ.μ. 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

€ 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

ΕΜΑΚ Κοφίνου 8.054 1.547 1.8.2004 1.8.2021 31.7.2022 

Παρατηρητήριο 
Χοιροκοιτίας 

2.933 500 1.11.2014 1.11.2020 31.10.2021 

Μηχανουργείο και 
Γραφεία Πυροσβεστικής 

1.178 12.000 1.11.2008 1.7.2020 30.6.2023 

Πυροσβεστικός Σταθμός 
Πάχνας (οικόπεδο) 

510 200 1.7.2020  30.6.2024 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

μίσθωσης του ακινήτου, το ΥΔΔΤ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται 

υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 

ενοικιαστηρίου εγγράφου.  

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία στις παραγράφους 6.1.2-6.1.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 

Υπηρεσίας μας, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, 

χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

6.2 Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

6.2.1 Υπερωριακή αμοιβή  

Κατά την 31.12.2020 βρίσκονταν πιστωμένες στις κάρτες υπερωριών του προσωπικού 20.904 

ώρες, σε σύγκριση με 15.275 στις 31.12.2019, δηλαδή σημειώθηκε σημαντική αύξηση 5.629 

ωρών ή ποσοστό 37%, με το πρόβλημα να επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Ενδεικτικό είναι το 

πιο κάτω γραφικό. 
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Σύσταση: Να ετοιμαστεί κατάλογος που να περιλαμβάνει τις συσσωρευθείσες ώρες μέχρι τις 

31.12.2020, εκτός εκείνων που αφορούν σε εργασία κατά τις ώρες μεταξύ 7.00-17.00 για το 

προσωπικό που δεν απασχολείται με το σύστημα βάρδιας και να ζητηθεί έγκριση του 

Υπουργείου Οικονομικών για πρόσθετες πιστώσεις, με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση για 

υπερωριακή απασχόληση. 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η αύξηση των ωρών στις 

κάρτες υπερωριακής απασχόλησης οφείλεται, τόσο στη μείωση του προσωπικού, όσο και στην 

εξομοίωση του ωραρίου του προσωπικού της Υπηρεσίας με αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη 

Δημόσια Υπηρεσία, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας δεν 

επιτρέπουν στο προσωπικό να απολαύσει τον χρόνο που έχει  σε πίστη του. 

Μας ανέφερε επίσης ότι στις 15.2.2021 στάλθηκε σχετική επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του 

ΥΔΔΤ, με την οποία ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο όπως οι ώρες που είναι ήδη πιστωμένες στις 

κάρτες του προσωπικού, αποζημιωθούν με χρηματική αμοιβή. 

6.2.2 Μηχανογράφηση αποθηκών και μητρώων περιουσιακών στοιχείων 

Το 2010, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), με επιστολή του προς το Υπουργείο 

Οικονομικών, υπέβαλε πρόταση για έγκριση δαπάνης €213.012, για αγορά αδειών χρήσης και 

υπηρεσιών εγκατάστασης και προσαρμογής του συστήματος «Διαχείριση Αποθηκών, 

Προσφορών, Συμβάσεων, Αγορών και Προμηθειών» σε τέσσερα Τμήματα/Υπηρεσίες, μεταξύ των 

οποίων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επιστολές του 

προς το ΤΥΠ, υπέδειξε την ανάγκη προμήθειας του συστήματος μηχανογράφησης, το 

συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας ότι, η όλη διαδικασία που εφαρμόζεται, διεξάγεται με 

χειρόγραφο τρόπο, με αποτέλεσμα να σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό. 

Το ΤΥΠ, σε απαντητική επιστολή του, τόσο προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όσο και προς την 

Υπηρεσία μας το 2014 και το 2016, αντίστοιχα, ανέφερε ότι η δαπάνη για την υλοποίηση του πιο 

πάνω έργου δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω της οικονομικής κρίσης και 
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έλλειψης προσωπικού και ότι το θέμα επρόκειτο να επανεξεταστεί το 2017, ωστόσο παραμένει 

ακόμα σε εκκρεμότητα.  

Όπως μας ανέφερε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 

έχει έρθει σε επαφή με εταιρείες που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με τη μηχανογράφηση της 

Αστυνομίας, ώστε να προμηθευτεί μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων εντός 

του 2022 και έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας για το έτος 2022. 

6.3 Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας   

Στο πλαίσιο του ελέγχου των  οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020, 

επιλέγηκαν για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, τρεις 

συναλλαγές και τρεις περιπτώσεις που αφορούσαν σε έλεγχο μισθοδοσίας. Από τον έλεγχο, 

προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

6.3.1 Εισπρακτέα ποσά 

Για τις υπηρεσίες που παρέχει στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία  

εισπράττει, ανά τριμηνία, ένα ποσό που καθορίστηκε βάσει συμφωνίας που υπογράφτηκε το 

2006. Για την τριμηνία 1.10.2020-31.12.2020, το ανάλογο ποσό ήταν €758.550, το οποίο 

εισπράχθηκε την 22.2.2021. Λόγω του ότι το πιο πάνω ποσό αφορούσε στο οικονομικό έτος 2020 

και εισπράχθηκε το 2021, θα έπρεπε να είχε θεωρηθεί ως «εισπρακτέο ποσό» και να υποβληθεί 

με ειδικό έντυπο στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με τη λήξη του οικονομικού έτους, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε σχετική εγκύκλιο για το κλείσιμο του έτους. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των πιο πάνω εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου. 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 10.8.2021, το ποσό δεν 

καταχωρίστηκε στο σχετικό έντυπο εκ παραδρομής και μελλοντικά θα υπάρξει συμμόρφωση με 

τις πρόνοιες των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου. 
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7. Τμήμα Φυλακών 

7.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

7.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 30.378 

Δαπάνες 20.095.857 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά 

 
 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Άλλα έσοδα 28.200 30.378 2.178 - 

Δαπάνες 
προσωπικού 14.309.547 12.203.255 2.106.292 14,72% 

Λειτουργικές 
δαπάνες 4.148.079 3.827.095 320.984 7,74% 

Μεταβιβάσεις 893.000 854.042 38.958 4,36% 

Συγχρηματοδοτούμε
να έργα και σχέδια 10 -  10 - 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 1.622.771 1.549.237 73.534 4,53% 

Έργα 1.662.229 1.662.228 1 - 

7.1.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 30.378 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 381.867 

7.1.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 310 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   7.990.775 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς υπερωριακή 
απασχόληση και επιδόματα) 

26.329 
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Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 87 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   2.035.549 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς υπερωριακή 
απασχόληση και επιδόματα) 

22.492 

Υπερωρίες και επιδόματα (για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό) 

 € 

Υπερωρίες 1.075.362 

Επιδόματα 1.066.125 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 5.435 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές  31.119 

7.1.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  22 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  160.040 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 19.874 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία στις παραγράφους 7.1.2-7.1.4 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 

Υπηρεσίας μας, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, 

χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  

7.2 Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

7.2.1 Κατάδικοι/υπόδικοι  

Την 1.1.2020, υπήρχαν στις φυλακές 762 κατάδικοι και υπόδικοι, σε σύγκριση με 617 την 

1.1.2019. Κατά το 2020, εισήλθαν στις φυλακές 1.670 άτομα (2.166 το 2019), 863 καταδικάστηκαν 

και 972 απολύθηκαν. Στις 31.12.2020 υπήρχαν εντός των Φυλακών 602 κατάδικοι και υπόδικοι. 

Συναφώς, αναφέρουμε ότι, κατά το έτος 2020, συνολικά 497 (489 το 2019) κατάδικοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα/εργαστήρια που λειτουργούν εντός 

των φυλακών για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, διοργανώθηκαν 63  μαθήματα 

για διαφορετικά αντικείμενα (2019: 59), τα οποία παρακολούθησε αριθμός καταδίκων.  
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7.2.2 Σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης 

Η ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης προέκυψε το 2012, 

έπειτα από διαπίστωση της ανεπάρκειας των υφιστάμενων μέτρων πυρασφάλειας στο δωμάτιο 

διακομιστών του Τμήματος Φυλακών, στο πλαίσιο διενέργειας σχετικής επιθεώρησης από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρόλο που στον συγκεκριμένο χώρο φυλάσσεται ευαίσθητος 

εξοπλισμός και υποδομές ζωτικής σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια 

ολόκληρου του συγκροτήματος των Φυλακών, εντούτοις απαιτήθηκαν πέραν των τεσσάρων ετών 

για την προώθηση και υλοποίηση της υπό αναφορά σύμβασης. 

Στο πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικού ελέγχου καλής λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, 

προκλήθηκε απρόσμενη απώλεια χρήσης, τόσο των μηχανών λήψης του κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης (CCTV), όσο και των ηλεκτρικών θυρών, στις πτέρυγες 3 και 10 Α, καθώς επίσης 

των σταθμών ασυρμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται στον τομέα της ασφάλειας ολόκληρου του 

συγκροτήματος των Φυλακών. Παρόλα αυτά, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) 

θεώρησε τη συγκεκριμένη εργασία διασύνδεσης των επιμέρους συστημάτων ασφαλείας ως 

επουσιώδη, προβαίνοντας στην έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής του συγκεκριμένου έργου 

και κατ’ επέκταση στην έγκριση διενέργειας πληρωμής προς τον Ανάδοχο της σύμβασης. Έπειτα 

από έλεγχο που διενεργήσαμε στο Δελτίο Παραλαβής Έργου, διαφάνηκε ότι υφίστατο 

επιπρόσθετος αριθμός συμπληρωματικών εργασιών/παρατηρήσεων, τις οποίες ο Ανάδοχος είχε 

υποχρέωση να διορθώσει/συμπληρώσει εντός της περιόδου συντήρησης του εν λόγω 

συστήματος, αλλά σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τις οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία 

παραλαβής του έργου (20.12.2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των ανωτέρω ευρημάτων, προβήκαμε στη διενέργεια 

συμπληρωματικού ελέγχου, προκειμένου να διαφανεί ο βαθμός υλοποίησης των απαιτούμενων 

διορθωτικών ενεργειών από μέρους των υπευθύνων, από τον οποίον προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α. Παραμένει σε εκκρεμότητα, από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Παραλαβής του 

έργου, στις 20.12.2016, ο τελικός έλεγχος, από μέρους του Aναδόχου, του σημείου που αφορά 

στον τελικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου συστήματος, από την 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Παρόλο ότι, το Τμήμα Φυλακών έχει αποστείλει προς το Τμήμα 

ΗΜΥ, διαδοχικές επιστολές αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου 

μας, η υπό αναφορά υποχρέωση του Ανάδοχου εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

β. Στο πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου που διενεργήσαμε, διαφάνηκε ότι αφενός δεν έχουν 

υλοποιηθεί, από μέρους του Αναδόχου, οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική 

απομόνωση του δωματίου που είναι εγκατεστημένο το σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης, 

από τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο, όπου βρίσκεται σημαντικός εξοπλισμός και συστήματα 

ασφαλείας και αφετέρου δεν επιτεύχθηκε η διασύνδεση του υπό αναφορά συστήματος, με 

σημαντικό αριθμό μηχανών λήψης (αναλογικού τύπου) του κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης. Το γεγονός αυτό ελλοχεύει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης απώλειας χρήσης 

βασικού εξοπλισμού για θέματα ασφάλειας του συγκροτήματος των Φυλακών, καθώς και 

επιπτώσεων στην υγεία των δεσμοφυλάκων που εργάζονται επί 24ώρου βάσεως στον 
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συγκεκριμένο χώρο, σε περίπτωση ενεργοποίησης του εν λόγω συστήματος πυρόσβεσης, λόγω 

της απελευθέρωσης μεγάλης ποσότητας ασφυξιογόνου αερίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι, αφενός ο Ανάδοχος δεν έχει εκπληρώσει 

πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρόλο ότι έχουν παρέλθει πέραν των τεσσάρων ετών 

από την προσωρινή παραλαβή του έργου και αφετέρου σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

συγκεκριμένου συστήματος, δεν διασφαλίζεται, ούτε η αποτελεσματικότητά του, ούτε η 

ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη λειτουργία των Φυλακών. Για τον σκοπό αυτό, η 

Υπηρεσία μας απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Τομέα Έργων και Προμηθειών του Τμήματος 

ΗΜΥ, ως η αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή της συγκεκριμένης σύμβασης. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς ενημέρωσε ότι στις 30.7.2021 η ανάδοχος εταιρεία 

προέβηκε σε αίτημα στην ΑΗΚ για έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης. Μας 

ανέφερε επίσης ότι στις 30.9.2021, προσήλθαν στο Τμήμα Φυλακών εκπρόσωπος της ανάδοχου 

εταιρείας, λειτουργός του Τμήματος ΗΜΥ και λειτουργός της ΑΗΚ για τον σχετικό έλεγχο, αλλά 

δεν πραγματοποιήθηκε, καθότι η ΑΗΚ ζήτησε όπως γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, 

χωρίς να ενημερώσει για αυτό εκ των προτέρων για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Ακολούθως, 

ορίστηκε νέα ημερομηνία ελέγχου της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης από την ΑΗΚ. 

7.2.3 Ατομικοί Λογαριασμοί Κρατουμένων 

Σύμφωνα με τον περί Φυλακών Νόμο (Ν 62(I)/1996) και τις πρόνοιες της παραγράφου 32 των 

περί Φυλακών Γενικών Κανονισμών (ΚΔΠ 12/97), τα χρήματα των νεοεισερχομένων 

κατάδικων/υπόδικων που παραδίδονται στον αρμόδιο λειτουργό κατά την είσοδό τους στις 

Φυλακές, καθώς και τα χρήματα που αποστέλλονται ή εμβάζονται στους κρατουμένους από 

οικεία τους πρόσωπα, όπως επίσης και το επίδομα φιλοπονίας που τους καταβάλλεται, 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ακολούθως ενημερώνονται σχετικά οι αντίστοιχοι 

προσωπικοί (ατομικοί) λογαριασμοί των κρατουμένων. Οι κρατούμενοι δύνανται να 

χρησιμοποιούν το εκάστοτε υπόλοιπο των καταθέσεών τους, κυρίως για την προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου και διάφορων φαρμακευτικών παρασκευασμάτων από το ελεύθερο εμπόριο. 

Διαπιστώσαμε ότι ο υπεύθυνος λογιστικός λειτουργός του Τμήματος Φυλακών δεν συμφιλιώνει 

τα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων με το συνολικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται στο μηχανογραφημένο σύστημα του Γενικού 

Λογιστηρίου. Ειδικότερα, η Υπηρεσία μας είχε επισημάνει επανειλημμένα ότι, λόγω της μη 

ύπαρξης κατάλληλων δικλείδων ελέγχου στην τήρηση των καταστάσεων των ατομικών 

λογαριασμών κρατουμένων, καθότι αυτές εξακολουθούν να τηρούνται σε χειρόγραφη και 

ηλεκτρονική μορφή τύπου προγράμματος excel, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της μη ορθής τήρησης 

των υπό αναφορά λογαριασμών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 

συμφιλίωσης των εν λόγω υπολοίπων σε  μηνιαία βάση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά καταχρήσεων που είχαν εντοπιστεί σε παλαιότερους 

ελέγχους στους εν λόγω λογαριασμούς, η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα ως υψηλού κινδύνου. 
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Το πρόβλημα στη συμφιλίωση των πιο πάνω λογιστικών υπολοίπων εντοπίσθηκε από το 2015. 

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου του Τμήματος Φυλακών, θα ζητείτο αρχές του 2017, 

η συνδρομή της Μονάδας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του ΥΔΔΤ, 

προκειμένου να επανελεγχθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω συμφιλίωσης. Μετά από 

σημαντική καθυστέρηση πέραν των τριών χρόνων, η εν λόγω Μονάδα, με έγγραφό της, ημερ. 

7.8.2020, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας των υπολοίπων 

των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων, που εξάγονται από τις υφιστάμενες μηχανογραφικές 

καταστάσεις για σκοπούς συμφιλίωσής τους με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

καταθέσεων που τηρείται στο μηχανογραφημένο σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ευρήματα, η Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης του Υπουργείου, έδωσε οδηγίες προς τον λογιστικό λειτουργό του Τμήματος 

Φυλακών, προκειμένου να διενεργηθεί αναλυτικός έλεγχος σε όλες τις ατομικές μερίδες των 

κρατουμένων, για τον μήνα Ιανουάριο του 2021, με απώτερο σκοπό να συμφιλιωθεί ο 

συγκεκριμένος μήνας. Για τον σκοπό αυτό, έχει διατεθεί λειτουργός της πιο πάνω Μονάδας για 

την παρακολούθηση και εποπτεία των επιμέρους ενεργειών και όπως μας αναφέρθηκε, η εν 

λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Αναφέρουμε επίσης ότι, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΔΔΤ στις 25.6.2021, 

συμφωνήθηκε όπως συμπεριληφθεί σχετική πίστωση για την προμήθεια έτοιμου 

μηχανογραφικού προγράμματος, στη βάση τεχνικών προδιαγραφών που θα συνταχθούν από την 

υπό αναφορά Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου. 

Συστάσεις:  

α. Να επισπευσθεί ο έλεγχος στις ατομικές μερίδες των κρατουμένων για τον Ιανουάριο του 

2021.  Όπως μας ενημέρωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 

στις ατομικές μερίδες των κρατουμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Λειτουργού της 

Χρηματοοικονομικής Μονάδας του ΥΔΔΤ. Για το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει ενημερωθεί 

τηλεφωνικώς ο αρμόδιος λειτουργός της Μονάδας και αναμένεται να προσέλθει στο Τμήμα. Για 

το θέμα έχει σταλθεί σχετική επιστολή στο ΥΔΔΤ, με σκοπό να δοθούν οδηγίες για την άμεση 

προσέλευση του λειτουργού στις Φυλακές για συνέχιση της διαδικασίας. 

β. Δεδομένης της μη ύπαρξης κατάλληλων δικλείδων ελέγχου στην τήρηση των 

καταστάσεων των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων, να επισπευστούν οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την προμήθεια και λειτουργία έτοιμου μηχανογραφικού προγράμματος.  Η 

Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς πληροφόρησε ότι στην αρχική εισήγηση του 

Προϋπολογισμού για το 2022 είχε συμπεριληφθεί πρόνοια για την αγορά νέου λογισμικού στο 

λογιστήριο του Τμήματος Φυλακών και ο σχεδιασμός του θα γινόταν από τη Χρηματοοικονομική 

Μονάδα του Υπουργείου, η οποία θα καθορίσει τις προδιαγραφές και δυνατότητες του νέου 

λογισμικού. Το Υπουργείο Οικονομικών ακύρωσε τη συγκεκριμένη πρόνοια, με την υπόδειξη να 

απευθυνθούν στις υπηρεσίες του ΤΥΠ. Για το θέμα αυτό, το Τμήμα Φυλακών έστειλε επιστολή 

στο ΥΔΔΤ, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια και λειτουργία έτοιμου 

μηχανογραφικού προγράμματος. 
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7.2.4 Κόστος διατροφής 

Το συνολικό κόστος διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πλαστικών δοχείων και 

άλλων ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης, των καταδίκων και των κρατουμένων της Αστυνομίας, 

οι οποίοι κρατούνται σε χώρους των Φυλακών που παραχωρήθηκαν στην Αστυνομία, για τα έτη 
2017-2020 είχε ως ακολούθως: 

 
 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η αύξηση κατά την περίοδο 2017-2020, ανέρχεται στις 

€238.209 ή ποσοστό 21%. Η αύξηση ύψους €95.426 ή ποσοστό 8%, που παρατηρείται στην εν 

λόγω δαπάνη για το 2020, σε σύγκριση με το 2019, οφείλεται στις αυξημένες τιμές του 2020, 

συγκριτικά με το 2019.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φυλακών, ο ημερήσιος μέσος όρος καταδίκων και 

κρατουμένων που σιτίστηκαν κατά το 2020 ανήλθε στους 686, με ημερήσιο κατά κεφαλή κόστος 

€5,32, σε σύγκριση με €4,86 και €5,14 τα έτη 2019 και 2018, κατά το οποίο σιτίζονταν ημερησίως, 

κατά μέσο όρο, 708 και 642 κατάδικοι, αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην 

Υπηρεσία μας για το έτος 2020, η αύξηση του κόστους διατροφής οφείλεται στις αυξημένες τιμές 

της συμφωνίας πλαίσιο του 2020 συγκριτικά με το έτος 2019.  

7.2.5 Υπερωρίες και επιδόματα 

α. Υπερωριακή αμοιβή. Η δαπάνη για το έτος 2020 ανήλθε σε €1.075.363, σε σύγκριση με 

€1.072.010 το 2019, δηλαδή παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

β. Παροχή ελεύθερου χρόνου στο προσωπικό που δεν απασχολείται με το σύστημα 

βάρδιας. Κατά το έτος 2020, το προσωπικό των Φυλακών πιστώθηκε με 3.217 ώρες, ως ελεύθερο 

χρόνο έναντι υπερωριακής απασχόλησης (2019: 2.506), και παραχωρήθηκαν, κατά το 2020, 3.525 

ώρες (2019: 1.292). Ως αποτέλεσμα, οι συσσωρευμένες ώρες που βρίσκονταν πιστωμένες στο 
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προσωπικό, στις 31.12.2020 ανέρχονταν στις 19.429 (31.12.2019: 19.737, 31.12.2018: 18.523). 

Παρά τη μικρή μείωση που παρατηρήθηκε, το πρόβλημα συσσώρευσης μεγάλου αριθμού 

ελεύθερου χρόνου θα πρέπει να προβληματίσει τη Διεύθυνση. Όπως μας αναφέρθηκε, το 

πρόβλημα οφείλεται στην υποστελέχωση του Τμήματος Φυλακών  και στην αύξηση των αναγκών 

φύλαξης.  

Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς ανέφερε ότι έχει σταλθεί επιστολή στο ΥΔΔΤ για την 

αύξηση του αριθμού των εγκεκριμένων οργανικών θέσεων κατά 120 . Επίσης, μας ενημέρωσε ότι 

βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πλήρωσης 13 κενών μόνιμων θέσεων δεσμοφύλακα και 34 

κενών μόνιμων θέσεων Δεσμοφύλακα, ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.   

γ. Υπερωρίες μέχρι 31.12.2014. Στις 2.12.2020, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την 

πληρωμή των ωρών που βρίσκονταν πιστωμένες στο προσωπικό μέχρι 31.12.2014, από 

εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του 2020 ή του επόμενου έτους. Ωστόσο, μέχρι την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου, δεν είχε διενεργηθεί οποιαδήποτε πληρωμή.  

Όπως μας πληροφόρησε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχει καθοριστεί διαδικασία, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Μισθών του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται η εν λόγω 

πληρωμή να καταβληθεί σύντομα.  

7.2.6 Άδειες ασθενείας 

α. Από στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Φυλακών, παρατηρήσαμε ότι για το έτος 2020, 

ποσοστό της τάξεως του 24% του προσωπικού (22% το 2019) έλαβε άδεια ασθενείας πέραν των 

42 ημερών, ενώ ποσοστό περίπου 5% (4% το 2019) έλαβε άδεια ασθενείας μεταξύ 35-42 ημέρες. 

Τα ποσοστά αυτά κρίνονται σημαντικά, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που 

παρατηρούνται στη στελέχωση των Φυλακών. 

Σύσταση: Παρακολούθηση του θέματος από τη Διεύθυνση. 

β. Εντοπίσαμε και παραθέσαμε στη Διεύθυνση των Φυλακών, συνολικά 21 περιπτώσεις όπου 

μέλη του Τμήματος έλαβαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αδειών ασθενείας κατά την περίοδο 2017 – 

Ιούλιο 2018. Προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα άτομα αυτά είχαν παραπεμφθεί στο 

αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο, για εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προβήκαμε στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών που τηρούνται στους ατομικούς τους φακέλους, από τον οποίο προέκυψαν τα 

ακόλουθα ευρήματα: 

(i) Για δύο περιπτώσεις, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο έχουν 

αιτιολογηθεί οι άδειες ασθενείας τους, για συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατόπιν παραπομπής 

τους  στο αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο. 

Σύσταση: Η Διεύθυνση των Φυλακών να διερευνήσει τις υπό αναφορά περιπτώσεις και σε 

περίπτωση μη αιτιολόγησής τους, να εφαρμόσει τις πρόνοιες του άρθρου 16 των περί 

Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 19/2000).    
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Όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχουν σταλθεί υπενθυμητικές 

επιστολές στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για να εξετάσουν τις πιο πάνω 

περιπτώσεις. 

(ii) Εντοπίσθηκαν αρκετές περιπτώσεις, όπου οι συστάσεις των αρμόδιων Ιατρικών 

Συμβουλίων δεν περιορίζονται στην αιτιολόγηση ή/και γνωμάτευση επί της πάθησης/νοσήματος 

του εκάστοτε μέλους των Φυλακών, αλλά προβαίνουν επιπρόσθετα σε συστάσεις, που άπτονται 

διοικητικών αποφάσεων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως δεσμευτικές από μέρους της Διεύθυνσης 

των Φυλακών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς η διοικητική οργάνωση και σύνθεση του 

Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω συστάσεις, που περιλαμβάνονταν στο δείγμα 

ελέγχου των εκθέσεων Ιατρικού Συμβουλίου: 

 Το Ιατρικό Συμβούλιο, με έκθεσή του, ημερ. 12.4.2019, αφού διαπίστωσε ότι συγκεκριμένος 

δεσμοφύλακας παρουσίασε γαστρεντερίτιδα, οσφυαλγία, βρογχίτιδα, ημικρανία, γρίπη και 

συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, συνέστησε την αποφυγή εργασίας του σε κλειστούς 

χώρους. 

 Το Ιατρικό Συμβούλιο, με έκθεσή του, ημερ. 21.5.2019, αφού διαπίστωσε ότι συγκεκριμένος 

δεσμοφύλακας πάσχει από αγχώδη διαταραχή με κρίσεις πανικού, συνέστησε, για 

αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, την αποφυγή νυκτερινής βάρδιας, 

λόγω αυξημένου στρες κατά τις νυκτερινές ώρες.  

 Το Ιατρικό Συμβούλιο, με έκθεσή του, ημερ. 18.12.2017, έκρινε ότι συγκεκριμένος 

δεσμοφύλακας είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του, λόγω όμως των ψυχολογικών και 

οργανικών προβλημάτων που παρουσιάζει, εισηγήθηκε την τοποθέτησή του σε ανοικτό 

χώρο. 

 Το Ιατρικό Συμβούλιο, με έκθεσή του, ημερ. 9.10.2017, αποφάσισε ότι η κατάσταση της 

ψυχικής υγείας συγκεκριμένου δεσμοφύλακα του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του, 

τα οποία να τον απασχολούν πρωινές ώρες, για τον λόγο ότι λαμβάνει φαρμακευτική 

αγωγή τις απογευματινές ώρες που του προκαλούν καταστολή. 

Η πιο πάνω πρακτική είναι αντίθετη με τα όσα καθορίζονται σε σχετική επιστολή του Τμήματος 

Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ημερ. 25.2.2016, σύμφωνα με την οποία 

αποτελεί ευθύνη της κάθε Υπηρεσίας να αναλαμβάνει και να εφαρμόζει τις δέουσες διοικητικές 

της αποφάσεις, βάσει των Κανονισμών της. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εναλλακτικές προτάσεις άσκησης καθηκόντων, οι οποίες διατυπώνονται υπό μορφή συστάσεων 

στις εκθέσεις των Ιατρικών Συμβουλίων, δεν περιλαμβάνονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των 

εξεταζόμενων και υφίστανται περιπτώσεις όπου η νομοθεσία δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε 

αλλαγή καθηκόντων, το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών με επιστολή του, ημερ. 18.2.2016, 

ενημέρωσε τα Ιατρικά Συμβούλια πως η ανάθεση οργανικών καθηκόντων δεν εμπίπτει στην 

αρμοδιότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, τους επισημάνθηκε πως τέτοιες ενέργειες πρέπει να 

αποφεύγονται ή τουλάχιστον, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται εφικτό, να διευκρινίζεται 

και να διατυπώνεται με πλήρη σαφήνεια, κεχωρισμένα, ότι αυτού του είδους εισηγήσεις και 

συστάσεις δεν αποτελούν μέρος των δεσμευτικών ιατρικών συστάσεων/αποφάσεων που 
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δίνονται, αλλά αποτελούν συμβουλές γενικής κατεύθυνσης (προς τον ασθενή ή/και την Υπηρεσία 

του). 

Βάσει των πιο πάνω, αποστείλαμε σχετική επιστολή  προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 

Υγείας, προκειμένου να προωθηθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα προς αντιμετώπιση της εν 

λόγω απόκλισης. 

γ. Από τον έλεγχο – επεξεργασία των περιπτώσεων που αφορούν στις καταγεγραμμένες 

απουσίες για λόγους ασθένειας, κατά τη χρονική περίοδο 1.1.2021 – 20.9.2021, προέκυψαν τα 

ακόλουθα ευρήματα:   

(i) Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στις Φυλακές, διαπιστώσαμε ότι, σημαντικός αριθμός 

μελών (54) εξακολουθεί να παραλείπει την προσκόμιση των αναγκαίων ιατρικών 

πιστοποιητικών/δικαιολογητικών για την αιτιολόγηση των αδειών ασθενείας του, κατά 

παράβαση των επαναλαμβανόμενων ενδοτμηματικών οδηγιών της Διεύθυνσης, που 

αφορούν στην επισήμανση της υποχρέωσης για προσκόμιση πρωτότυπου ιατρικού 

πιστοποιητικού μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση 

δεσμοφύλακα, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει 12 ιατρικά πιστοποιητικά για συνολικά 254 

ημέρες ασθενείας, που αφορούν στη χρονική περίοδο από 2.1.2021–30.9.2021. 

Επισημαίνουμε ότι, συνέπεια της πιο πάνω καθυστέρησης στην προσκόμιση των ιατρικών 

πιστοποιητικών, από μέρους του προσωπικού των Φυλακών, είναι η παρακώληση της 

διαδικασίας παραπομπής των περιστατικών στο αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο για 

επανεξέτασή τους κατά τον ουσιώδη χρόνο, με αποτέλεσμα την αποστέρηση της 

δυνατότητας αιτιολόγησης των αδειών ασθενείας, στη βάση της πραγματικής κατάστασης 

της υγείας του ασθενή κατά τη δεδομένη περίοδο.  

(ii) Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο υπό αναφορά Τμήμα, προκύπτει ότι η 

επεξεργασία των πιο πάνω στοιχείων δεν διενεργείται σε τακτική/συστηματική βάση, αλλά 

μόνο δύο φορές ετησίως, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η έγκαιρη επισήμανση των 

εν λόγω αποκλίσεων και ακολούθως η λήψη των ενδεικνυόμενων διορθωτικών ενεργειών 

για συμμόρφωση των μελών του Τμήματος.   

Σύσταση: Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Φυλακών, να προβαίνει 

στον ενδεδειγμένο έλεγχο/επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, σε μηνιαία βάση, 

αποστέλλοντας σχετική επιστολή σε όσα μέλη δεν συμμορφώνονται. Επιπρόσθετα, να 

εφαρμόζεται επίσης σε μηνιαία βάση, η εφαρμογή της πρόνοιας του άρθρου 16 των περί 

Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 19/2000), αντί μια φορά ετησίως κατά το 

κλείσιμο του οικονομικού έτους, που ισχύει σήμερα.    

δ. Συγκεκριμένος δεσμοφύλακας, που προσλήφθηκε στο Τμήμα Φυλακών το 2006 και 

εξακολουθεί να κατέχει οργανική θέση μέχρι σήμερα, απουσιάζει από τα καθήκοντά του, εφόσον 

βρίσκεται με άδεια ασθένειας από τις 4.1.2015 μέχρι σήμερα. Διευκρινίζουμε ότι το εν λόγω 

μέλος, από τις 26.4.2016, είναι με άδεια ασθενείας χωρίς απολαβές. Περαιτέρω, από το 2015 

κλήθηκε ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου συνολικά δώδεκα φορές, και δεν εμφανίστηκε σε καμία 

συνεδρία.   
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Το γεγονός ότι δεν εργάζεται για περίοδο μεγαλύτερη των έξι χρόνων, μαζί με τη συστηματική 

άρνησή του να παρουσιαστεί ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά 

παραπτώματα. Επιπρόσθετα, από τις 28.6.2019 μέχρι σήμερα, δεν έχει προσκομίσει κανένα 

ιατρικό πιστοποιητικό, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις από τη Διεύθυνση του Τμήματος 

Φυλακών και συνεπώς, θεωρείται ότι διαπράττει και το πειθαρχικό παράπτωμα της 

αδικαιολόγητης απουσίας από το καθήκον του.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, για το πιο πάνω άτομο βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα. 

7.2.7 Ιατρείο Φυλακών και Ιατρικό Προσωπικό 

α. Η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την 

άποψη ότι, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε εκπαίδευση που λαμβάνει το προσωπικό του 

Τμήματος Φυλακών, η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να χορηγείται από το νοσηλευτικό και όχι το 

σωφρονιστικό προσωπικό. 

Διαπιστώσαμε ότι εκκρεμεί η αντικατάσταση των δεσμοφυλάκων που υπηρετούν στο Ιατρείο των 

Φυλακών με νοσηλευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή 

του, ημερ. 26.7.2017, ανέφερε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω του μειωμένου αριθμού 

νοσηλευτών και ότι δεν χρειάζεται να γίνει, λόγω του ότι οι κρατούμενοι βρίσκονται σε 

περιβάλλον κοινότητας και όχι νοσοκομείου. Επίσης, αναφέρεται ότι, ο Τομέας Εκπαίδευσης της 

Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι διαθέσιμος να συμβάλει στην 

εκπαίδευση των δεσμοφυλάκων που ασχολούνται με θέματα υγείας σε σειρά θεμάτων που 

αφορούν στην υγεία των φυλακισμένων, όπως είναι η διαχείριση και χορήγηση φαρμάκων σε μη 

κλινικούς πληθυσμούς. Επίσης, όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή, ημερ. 4.4.2019, 

γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας.  

Σύσταση: Να σταλθεί υπενθύμιση στο Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι η αντικατάσταση των 

δεσμοφυλάκων που απασχολούνται στο Ιατρείο του Τμήματος Φυλακών, με νοσηλευτές, δεν 

είναι αίτημα του Τμήματος Φυλακών, αλλά επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης 

των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τεθεί 

ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων η πρόταση του Υπουργείου 

Υγείας, ώστε να αξιολογηθεί εάν κρίνεται ικανοποιητική. 

Όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχει σταλθεί εκ νέου υπενθυμητική 

επιστολή στο Υπουργείο Υγείας, για προώθηση και επίλυση του θέματος. 

β. Σύμφωνα με επιστολές του Τμήματος προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διαπιστώνεται η 

ανάγκη, για τοποθέτηση στις Φυλακές, ενός δεύτερου ψυχίατρου, ενός κλινικού ψυχολόγου, ενός 

εργοθεραπευτή και ενός νοσηλευτικού λειτουργού για το πρόγραμμα «Δανάη», ενώ δύο 

νοσηλευτές βρίσκονται με μακρόχρονη άδεια ασθενείας. Επιπρόσθετα, η Διευθύντρια του 

Τμήματος Φυλακών μάς ανέφερε ότι διαπιστώθηκε η ανάγκη για δύο δικανικούς ψυχολόγους. 

Μέχρι σήμερα, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Σύσταση: Να σταλθούν υπενθυμίσεις στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες, για επίλυση των 

θεμάτων που αναφέρονται πιο πάνω. 
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7.2.8 Απόθεμα φαρμάκων από Κρατικά Φαρμακεία 

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην αποστολή φαρμάκων από 

τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το Τμήμα να αναγκάζεται να προβαίνει στην αγορά 

φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία για κάλυψη των αναγκών του. 

Σύσταση: Να σταλθεί επιστολή στη Διεύθυνση Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για επίλυση του 

προβλήματος. 

Όπως μας πληροφόρησε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, το θέμα έχει επιλυθεί και πλέον 

δεν παρουσιάζεται καθυστέρηση στην παραλαβή φαρμάκων από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. 

7.2.9 Έντυπα παραλαβής αντικειμένων 

α. Από έλεγχο που έγινε στο Τμήμα Παραλαβών και Απολύσεων, διαπιστώσαμε ότι κατά την 

παραλαβή προσωπικών αντικειμένων από κρατούμενους, αυτά δεν τοποθετούνται μαζί με τα 

στοιχεία του κρατούμενου σε πλαστικό σακούλι, το οποίο να είναι σφραγισμένο με κολλητική 

ταινία και τοποθετημένο σε χάρτινο φάκελο που να σφραγίζεται με συρραπτικό, σε αντίθεση με 

τις πρόνοιες της Ενδοτμηματικής Εντολής, ημερ. 1.2.2019. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με την πιο πάνω οδηγία.  

β. Αζήτητη περιουσία. Στην ενδοτμηματική εντολή που εκδόθηκε στις 11.2.2019, με θέμα 

«Αζήτητη περιουσία» και αφορά στη διάθεση της αζήτητης περιουσίας που ανήκει σε 

αποφυλακισθέντες κρατούμενους, ρυθμίζεται ο τρόπος διάθεσής της, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία εμπίπτει το κάθε αντικείμενο. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου, δεν έγινε οποιαδήποτε καταγραφή των αζήτητων αντικειμένων με 

σκοπό τη διάθεσή τους, εκτός αυτών που αφορούν σε περιπτώσεις διαβατηρίων, δελτίων 

ταυτοτήτων και εκλογικών βιβλιαρίων, τα οποία επιστρέφονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

στις ανάλογες Πρεσβείες, όταν πρόκειται για Κύπριους και αλλοδαπούς αποφυλακισθέντες, 

αντίστοιχα. 

Σύσταση: Καταγραφή όλων των αζήτητων αντικειμένων, με σκοπό να εξευρεθούν τρόποι 

διάθεσής τους. 

7.3 Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας   

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

Δημοκρατίας για το 2020, επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, τρεις 

συναλλαγές και μια περίπτωση μισθοδοσίας, που αφορούσαν στο Τμήμα Φυλακών.   

Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο, παρατίθενται πιο κάτω. 
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7.3.1 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας με αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, καθορίζεται η 

διαδικασία διενέργειας πληρωμών, προκειμένου να ακολουθούνται από τα λογιστήρια όλων των 

Τμημάτων ομοιόμορφες διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 

περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου (38(Ι)/2014). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το τιμολόγιο πρέπει να σφραγίζεται με 

την ημερομηνία παραλαβής του από το Τμήμα/Υπηρεσία. Από τις συναλλαγές που ελέγξαμε 

διαπιστώσαμε ότι, σε καμία περίπτωση το τιμολόγιο δεν ήταν σφραγισμένο με ημερομηνία 

παραλαβής από το λογιστήριο.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου. 

7.3.2 Τέλη Ύδατος 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι στο Τμήμα Φυλακών είναι τοποθετημένοι τρεις υδρομετρητές, οι 

οποίοι για τουλάχιστον ένα χρόνο έχουν επιβαρυνθεί μόνο με πάγια χρέωση, για συνολικό ποσό 

ύψους €100 τη διμηνία.  

Σύσταση: Ζητήσαμε να ενημερωθούμε με τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνται οι 

υδρομετρητές και σε περίπτωση που δεν είναι αναγκαία η χρήση τους, το Τμήμα να μελετήσει το 

ενδεχόμενο αποσύνδεσής τους, με σκοπό την αποφυγή επιπλέον εξόδων.   

Όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, οι δύο υδρομετρητές αποσυνδέθηκαν, 

ενώ ο τρίτος υδρομετρητής χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης και συνεπώς δεν έχει 

αφαιρεθεί. 

7.3.3 Εφαρμογή Προγράμματος Συμψηφισμού (ΕΦΑΡΣΥ) 

Από έλεγχο των δελτίων πληρωμών, διαπιστώσαμε ότι δεν επισυνάφθηκε σε αυτά, η σχετική 

κατάσταση που εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής του πιο πάνω προγράμματος, έτσι ώστε να 

τεκμηριώνεται ότι πριν τη διενέργεια πληρωμής, έχει διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτουν οφειλές των 

δικαιούχων προς κυβερνητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου. 

7.3.4 Έγκαιρη εξόφληση τιμολογίου 

Στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1.694, ημερ. 27.8.2012, διαλαμβάνεται ότι η προθεσμία 

πληρωμής τιμολογίου να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του ή την 

ημερομηνία αποδοχής του έργου/αγαθών/υπηρεσιών (όποια είναι η μεταγενέστερη). Από έλεγχο 

συναλλαγής, που αφορούσε στην αγορά μηχανημάτων/εξοπλισμού, διαπιστώσαμε ότι, ενώ η 

ημερομηνία του τιμολογίου, η οποία συνέπιπτε με την ημερομηνία του πιστοποιητικού παραλαβής, 

ήταν η 11.5.2020, αυτό εξοφλήθηκε με καθυστέρηση, στις 30.10.2020. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 
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8. Κρατικό Αρχείο 

8.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

8.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 5.284 

Δαπάνες 862.898 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
ή μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Άλλα έσοδα 7.000 5.284 1.716 - 

Δαπάνες προσωπικού 713.832 667.141 46.691 6,54% 

Λειτουργικές δαπάνες 257.192 192.457 64.735 25,17% 

Μεταβιβάσεις 1.750 1.300 450 25,71% 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 2.040 2.000 40 1,96% 

Έργα 10 - 10 - 

8.1.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά - 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 25.805 

8.1.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 17 

Αριθμός έκτακτων υπαλλήλων στις 31.12.2020 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 5  559.161 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  32.892 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 5 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  107.980 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  21.596 

                                                           
5
 Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές αφορούν στους 17 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι 

κατέχουν οργανικές θέσεις του Υπουργείου. Ο έκτακτος υπάλληλος αφορά σε εναλλάξιμο προσωπικό, του οποίου το 
κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του οικείου Τμήματος του. 
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8.1.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  4759 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 653 

8.1.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό 
Εμβαδόν 

τ.μ. 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

€ 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Κεντρικά γραφεία 
Κρατικού Αρχείου 

188  15.792 1990 1.6.2011 31.5.2013 

Κεντρικά γραφεία 
Κρατικού Αρχείου 

108 γραφεία 
και 487 
υπόγειο 

21.600 1977 1.6.2012 31.1.2014 

Κεντρικά γραφεία 
Κρατικού Αρχείου 

350 29.400 1996 1.6.2012 31.8.2014 

Αρχειοφυλάκιο 305 8.418 1995 27.5.2012 12.2.2014 

Αρχειοφυλάκιο 525 14.490 2001 1.12.2011 31.5.2013 

Αρχειοφυλάκιο 350 9.660 2005 1.5.2010 30.4.2014 

Αρχειοφυλάκιο 795 21.465 2007 1.11.2007 31.10.2013 

Αρχειοφυλάκιο - 
Κρατική Έκθεση 

725 10.000 12/2019  12/2021 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

μίσθωσης του ακινήτου, το ΥΔΔΤ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται 

υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 

ενοικιαστηρίου εγγράφου.  

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία στις παραγράφους 8.1.2-8.1.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 

Υπηρεσίας μας, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, 

χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

8.2 Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

8.2.1 Προσωρινή στέγαση της Διοίκησης του Κρατικού Αρχείου και ενός 

αρχειοφυλακίου στο κτήριο του πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Έγκωμης  

Τον Νοέμβριο του 2021, η Διοίκηση του Κρατικού Αρχείου μεταφέρθηκε προσωρινά στο κτήριο 

του πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Έγκωμης, μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ημερ. 16.12.2020. Στο ίδιο κτήριο θα μεταφερθεί επίσης ένα από τα έξι 

αρχειοφυλάκιά του, για το οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο 8.3.3 πιο κάτω.  
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Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που το συγκεκριμένο κτήριο διαθέτει τίτλο 

ιδιοκτησίας, άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, εντούτοις σε αυτά αναφέρεται 

ότι το κτήριο θα χρησιμοποιείται ως τράπεζα και ότι «τα καταστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν 

για βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς σκοπούς». Εφόσον το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί, πέραν της 

στέγασης της Διοίκησης και ως αποθηκευτικός χώρος για ένα από τα έξι αρχειοφυλάκια του 

Κρατικού Αρχείου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι τόσο της άδειας οικοδομής, όσο και του 

πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, ούτως ώστε να συνάδουν με την παρούσα χρήση του κτηρίου 

και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/εργασίες, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ορθή 

φύλαξη ευαίσθητων εγγράφων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω αρχειοφυλάκιο. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για 

τροποποίηση των πιο πάνω εγγράφων. Όπως μας ανέφερε ο Αναπληρωτής  Έφορος Κρατικού 

Αρχείου, δεν έχουν γίνει ακόμη οι απαραίτητες τροποποιήσεις στους όρους της άδειας οικοδομής 

και του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης.  

8.2.2 Ανέγερση νέου κτηρίου για το Κρατικό Αρχείο 

α. Για την ανέγερση του νέου αρχειοφυλακίου, για το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών την 

1.8.2017 ενέκρινε την παραχώρηση τεμαχίου επί της Λεωφόρου ΡΙΚ, ανατέθηκε μελέτη 

οικονομικής αποδοτικότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Η σχετική συμφωνία, που υπογράφηκε στις 

10.12.2018, προνοούσε για διάρκεια εκτέλεσης του έργου επτά εβδομάδες από την ημερομηνία 

υπογραφής της, δηλαδή η έκθεση θα έπρεπε να παραδοθεί στις 28.1.2019. Αντ’ αυτού, η έκθεση 

παραδόθηκε στις 6.5.2019, χωρίς να επιβληθεί προβλεπόμενη ρήτρα καθυστέρησης ύψους 10% 

της ημερήσιας συμβατικής αξίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της πιο πάνω συμφωνίας.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Αναπληρωτής  Έφορος Κρατικού Αρχείου στις 10.5.2021, η εταιρεία 

παρέδωσε το πρώτο προσχέδιο της μελέτης στις 12.2.2019 και κατόπιν αλληλογραφίας με τη 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ), το δεύτερο 

προσχέδιο στις 17.4.2019, το οποίο εγκρίθηκε στις 3.5.2019. Μας ανέφερε επίσης ότι από τα 

στοιχεία του σχετικού φακέλου, δεν προκύπτει να εξετάστηκε το ενδεχόμενο επιβολής ρήτρας 

καθυστέρησης. Όπως προκύπτει, αφού η καθυστέρηση που οφειλόταν στην ιδιωτική εταιρεία 

ήταν σχετικά μικρή, αφού μεσολάβησε και η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς και σε συνάρτηση με το καλό κλίμα και την αγαστή συνεργασία με την εταιρεία, 

θεωρήθηκαν ότι ήταν σημαντικοί παράγοντες για τη μη επιβολή οποιασδήποτε ρήτρας 

καθυστέρησης. 

β.  Σύμφωνα με επιστολή της ΓΔΕΠΣΑ, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ημερ. 28.5.2019, προς τον 

Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω μελέτη, 

προέκρινε τη μέθοδο ανέγερσης του κτηρίου ως κυβερνητικού έργου μέσω προσφορών. Για τον 

σκοπό αυτό, περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του Κρατικού Αρχείου για το 2021, πόσο ύψους 

€100.000 στο Κονδύλι «ανέγερση, επεκτάσεις και βελτιώσεις κτηρίων». 
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Όπως μας ανέφερε ο Αναπληρωτής  Έφορος Κρατικού Αρχείου, η προκήρυξη προσφορών για το 

έργο ανέγερσης του ενιαίου αρχειοφυλακίου δεν κατέστη εφικτό να γίνει εντός του 2021 και ίσως 

λάβει χώρα κατά το 2022.  

8.2.3 Συνθήκες φύλαξης αρχειακού υλικού 

α. Η διασπορά του αρχειακού υλικού σε έξι αποθηκευτικούς χώρους, σε διαφορετικά σημεία 

της Λευκωσίας, δυσχεραίνει την όλη διεκπεραίωση της εργασίας του Κρατικού Αρχείου και τη 

διακίνηση του αρχειακού υλικού, ενώ οι υπό αναφορά αποθηκευτικοί χώροι δεν έχουν κτιστεί με 

κατάλληλες προδιαγραφές για φύλαξη ευαίσθητων εγγράφων. Τα κτήρια, στα οποία βρίσκονται 

τα πέντε αρχειοφυλάκια, είναι ιδιωτικοί υπόγειοι ή ημιυπόγειοι χώροι και έχουν μετατραπεί σε 

αρχειοφυλάκια με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ το έκτο αρχειοφυλάκιο 

στεγάζεται στο Περίπτερο 1 της Κρατικής Έκθεσης. Παρόλο που τα αρχειοφυλάκια έχουν 

εγκατεστημένα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, εντούτοις δεν διαθέτουν σύστημα 

πυρόσβεσης. Επίσης, μόνο ένας από τους πέντε χώρους διαθέτει σύστημα ελεγχόμενου 

συναγερμού για εναλλαγή του αέρα. Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ημερ. 3.6.2014, τα πιο πάνω υποστατικά «δεν παρέχουν τη 

μέγιστη προστασία για τα δημόσια αρχεία έναντι όλων των πιθανών παραγόντων καταστροφής».  

Όπως πληροφορηθήκαμε, η εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης στα ενοικιαζόμενα 

υποστατικά δεν κρίθηκε σκόπιμη, λόγω του υψηλού κόστους και λόγω της επικείμενης ανέγερσης 

του ενιαίου αρχειοφυλακίου. 

Επίσης, τα υπάρχοντα αρχειοφυλάκια δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τη συνεχή ροή 

αρχειακού υλικού στο Κρατικό Αρχείο, με αποτέλεσμα το Κρατικό Αρχείο να αδυνατεί να 

συνεχίσει την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών του. Αντιλαμβανόμαστε, ότι τα 

προβλήματα φύλαξης αρχειακού υλικού θα επιλυθούν οριστικά με την ανέγερση του ενιαίου 

αρχειοφυλακίου. 

β. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, ημερ. 23.10.2019, έγκρινε την παραχώρηση 

τμήματος περιπτέρου της πρώην Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, συνολικού εμβαδού 725 τ.μ., προς το 

ΥΔΔΤ, για χρήση από το Τμήμα Κρατικού Αρχείου ως Αρχειοφυλάκιο, για περίοδο δύο ετών, 

καταβάλλοντας προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μόνο τα 

λειτουργικά έξοδα. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται από το Κρατικό Αρχείο από τον Ιούνιο του 

2020, για τη στέγαση του έκτου αρχειοφυλακίου του Κρατικού Αρχείου. Το συγκεκριμένο 

Αρχειοφυλάκιο αναμένεται να μετακινηθεί, προσωρινά, στο κτήριο του πρώην Συνεργατικού 

Ταμιευτηρίου της Έγκωμης, μέχρι την ανέγερση του ενιαίου αρχειοφυλακίου. Σύμφωνα με 

εκθέσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ετοιμάστηκαν μετά από 

επιθεώρηση του σχετικού χώρου, απαιτούνταν διορθωτικές εργασίες, με σκοπό την αναβάθμιση 

της ασφάλειας και πυρασφάλειας του υπό αναφορά χώρου. Όπως πληροφορηθήκαμε, οι 

πλείστες των εισηγήσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν υιοθετηθεί. 

Εξαίρεση αποτελούν οι εισηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιπρόσθετες αντιπυρικές 

εργασίες, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγω του υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι το έκτο αρχειοφυλάκιο θα μετακινηθεί από τον χώρο της Κρατικής Έκθεσης σε λιγότερο από 
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ένα χρόνο. Επίσης, δεν υιοθετήθηκαν, για τους ίδιους λόγους, κάποιες εισηγήσεις της 

Αστυνομίας, που αφορούσαν στον έλεγχο αναγνωστών κάρτας κάθε μισή ώρα, για τον λόγο ότι 

απαιτείτο δεύτερος φρουρός, με ετήσιο κόστος ύψους €50.000. Αντί αυτού ο χώρος περιπολείται 

από την Αστυνομία δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος, για υλοποίηση της εισήγησης της 

Αστυνομίας, για εφοδιασμό, των εξόδων κινδύνου, με σύστημα αναφοράς στην ίδια θέση, έχει 

ζητηθεί κοστολόγηση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και αναμένεται 

απάντηση. 

Ο Αναπληρωτής Έφορος Κρατικού Αρχείου, μας ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 

της πιο πάνω εισήγησης της Αστυνομίας. 

8.2.4 Ενοικιαζόμενα κτήρια για τις ανάγκες του Κρατικού Αρχείου 

Διαπιστώσαμε ότι, για ένα κτήριο στο οποίο ενοικιάζει χώρο το Κρατικό Αρχείο, εκκρεμεί η 

υποβολή πιστοποιητικού τελικής έγκρισης από τον ιδιοκτήτη. Το Κρατικό Αρχείο ζήτησε από τον 

ιδιοκτήτη του κτηρίου, με επιστολή, ημερ. 17.12.2020, όπως ενημερωθεί κατά πόσο έχει εκδοθεί 

το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο. Η χρήση του κτηρίου χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης συνιστά ποινικό 

αδίκημα. 
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9. Γενικά συμπεράσματα  

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου 

συμμόρφωσης, καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα: 

α. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων, 

Κανονισμών και Αστυνομικών Διατάξεων.  

β. Εντοπίσαμε αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις 

εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

γ. Παρατηρήσαμε σημαντικές καθυστερήσεις στην επίλυση των στεγαστικών αναγκών της 

Αστυνομίας και του Κρατικού Αρχείου. 

δ. Οι ώρες που βρίσκονταν πιστωμένες, λόγω υπερωριών, στο προσωπικό της Αστυνομίας, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Φυλακών, εξακολουθούν να είναι σε υψηλά 

επίπεδα.  
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10. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα που προέκυψαν, 

αφορούσαν στην πλειοψηφία τους σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το 

οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς 

και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των 

αρχών της χρηστής διοίκησης. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


