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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
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. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 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 

Βάσει των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 
81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), 
η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), όσον αφορά στη 
Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες, για το έτος 2021. Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος  συμμόρφωσης (α) 
όσον αφορά στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ), για θέματα σφαγής, (β) για θέματα που άπτονται 
της προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
«Natura 2000» και (γ) για τη διερεύνηση θεμάτων που προέκυψαν από καταγγελίες που 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. 

1.1 Σημαντικότερα ευρήματα οικονομικού ελέγχου 

α.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μίσθωμα κτηνοτροφικών οικοπέδων και κρατικής δασικής γης 
δεν αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης.  

β.  Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς την επιθεώρηση Μητρώων από Ανώτερο Λειτουργό.   

γ.  Μη κατάλληλη ενημέρωση της εφαρμογής συμψηφισμού (ΕΦΑΡ.ΣΥ) με όλους τους πιστωτές 
και μη τήρηση ικανοποιητικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν τη διεξαγωγή ελέγχου.  

δ.  Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία είσπραξης εσόδων όπως, παράλειψη 
διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων στους Ταμίες από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, 
μη κατάλληλη επιθεώρηση των βιβλίων είσπραξης, ελλιπής ενημέρωση σχετικών εντύπων, 
παράλειψη καταχώρισης των βιβλίων είσπραξης σε κατάλληλο μητρώο και μη κατάλληλη/ 
ασφαλή φύλαξη μετρητών.  

ε.  Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών, όπως η 
μη κατάλληλη σύσταση και εξουσιοδότηση των πληρωμών, μη σφράγιση με την ένδειξη 
«ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ» των συνημμένων στα δελτία πληρωμής και μη σφράγιση των τιμολογίων/ 
παραστατικών με την ημερομηνία παραλαβής τους, είτε από το Αρχείο είτε από άλλον 
υπεύθυνο Λειτουργό του Τμήματος. 

στ.  Μη έγκαιρη εξόφληση τιμολογίων. 

ζ.  Μη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κρατικών χορηγιών, αφού δεν 
πληρούνταν, σε όλες τις περιπτώσεις, οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τους λήπτες. 

η.   Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς την ενημέρωση του Μητρώου Συμβολαίων.  

θ.  Καθυστέρηση στην εξασφάλιση εγγυήσεων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της 
σύμβασης του Τμήματος Δασών (ΤΔ).  

ι.  Παραλαβή ποσότητας αφαλατωμένου νερού, εκτός προδιαγραφών, με την εκ των υστέρων 
έγκριση της Συντονίστριας της σύμβασης. Επίσης, καταβλήθηκε αποζημίωση στην ανάδοχο 
εταιρεία για περίοδο που Μονάδα αφαλάτωσης δεν λειτουργούσε, χωρίς ωστόσο να 
καλύπτεται από έγκριση του ΤΑΥ για παραμονή της σε κατάσταση αναμονής.  
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ια.  Μη επίλυση της διαφωνίας μεταξύ του ΤΑΥ και των Αναδόχων των Μονάδων αφαλάτωσης 
νερού Λεμεσού και Λευκωσίας, ως προς τον υπολογισμό της τιμής μονάδας αγοράς του 
αφαλατωμένου νερού.  

ιβ.  Για σκοπούς καταβολής της Κυβερνητικής Συνεισφοράς προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), για την κάλυψη των δαπανών τριτοβάθμιας επεξεργασίας, 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) εξακολουθούσε και κατά το 2021 να χρησιμοποιεί ως 
ποσοστό επιμερισμού το 40%, επί του συνόλου των δαπανών για την κατασκευή του 
σταθμού επεξεργασίας, χωρίς να τεκμηριώνεται ο υπολογισμός του ποσοστού αυτού. 

ιγ.  Εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές οικονομικές  διαφορές, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που τηρούνται από το ΤΑΥ και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) και Λάρνακας 
(ΣΑΛ/κας), σε ότι αφορά στο ποσό της κυβερνητικής συνεισφοράς. 

ιδ.  Μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων στο μηχανογραφημένο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού 
(ΣΤΝ) του ΤΑΥ, οι οποίες να αποτρέπουν ή/και να εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις λαθών. 

ιε.  Παράλειψη ενημέρωσης, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γενικού Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας για διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης και μη σύννομη 
διαδικασία ανάθεσης  συμβάσεων από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ).  

1.2 Σημαντικότερα ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης 

α.  Διοίκηση. 

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τις επιφυλάξεις της όσον αφορά στους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από 
το Υπουργείο ΓΑΑΠ και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν καταβάλλονται 
χορηγίες σε προβληματικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι επιτρεπτό από το Κοινοτικό Κεκτημένο. Ως 
αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 

β.  Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ). 

Από εξέταση καταγγελίας, που αφορούσε στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιοχή στην 
Κοινότητα Κάτω Κουτραφά, διαφάνηκε, εκ πρώτης όψεως, παρέμβαση του Υπουργού ΓΑΑΠ, για 
παραχώρηση πολεοδομικής άδειας σε συγκεκριμένη εταιρεία.   

γ.  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ). 

(i) Εντοπισμός θετικών κρουσμάτων βρουκέλωσης σε κτηνοτροφικές μονάδες. 
Διαπιστώσαμε αδυναμίες όσον αφορά στη διαδικασία πλειοδοτικών διαγωνισμών για 
πώληση σφαγίων και δερμάτων βοοειδών και αιγοπροβάτων που εντοπίστηκαν με 
βρουκέλα, ενώ συγκεκριμένη σφαγή που διενεργήθηκε στις 22.4.2022, ενδεχομένως να 
ήταν παράνομη, εφόσον δεν καλύπτεται από υπογραμμένα πιστοποιητικά ελέγχου 
σφαγής.  

 Σε σχέση με τον χειρισμό του θέματος θετικών κρουσμάτων βρουκέλας, διεξήχθη από το 
ΥΓΑΑΠ σχετική διοικητική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι λειτουργοί των ΚΥ 
ενδεχομένως να διέπραξαν πειθαρχικά αδικήματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) 
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αποφάσισε τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας εναντίον συγκεκριμένων λειτουργών και 
του Διευθυντή των ΚΥ και για  διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής της έρευνας η 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Διευθυντή των ΚΥ για περίοδο 
τριών μηνών.  

(ii) Εξουσιοδοτήσεις σε ιδιώτες κτηνίατρους για διενέργεια ελέγχων σε σφαγεία 
οπληφόρων της Επαρχίας Λευκωσίας. Εντοπίστηκαν αδυναμίες στη διαδικασία για 
παραχώρηση εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν σε ιδιώτες κτηνίατρους από τον  Διευθυντή 
των ΚΥ.  

(iii) Κατάσχεση και καταστροφή νωπών κοτόπουλων συγκεκριμένης εταιρείας. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον πολύ χαμηλό αριθμό των καταγγελιών και κατασχέσεων που διενεργήθηκαν 
από τις ΚΥ την τελευταία πενταετία, σχετική έκθεση της ΕΕ, στην οποία επισημαίνονται οι 
σημαντικές αδυναμίες στην επιθεώρηση μετά τη σφαγή των πουλερικών, καθώς επίσης το 
μεγάλο μέγεθος κατάσχεσης που αφορά στην πιο πάνω περίπτωση, δημιουργούνται 
εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους που οι ΚΥ δεν επιδεικνύουν σε όλες τις περιστάσεις 
την ίδια αυστηρότητα. 

(iv) Έκθεση ελέγχου της Κύπρου από ΕΕ με σκοπό την αξιολόγηση των υφιστάμενων 
συστημάτων ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων που διέπουν την παραγωγή και τη 
διάθεση στην αγορά βόειου κρέατος, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλασιμότητας. 
Επισημαίνονται συγκεκριμένες αδυναμίες οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται στα σφαγεία, τις επιθεωρήσεις και ελέγχους, την ταυτοποίηση των ζώων, 
τα μέτρα που εφαρμόζονται για διασφάλιση  ότι οι εντεταλμένοι ΕΚ είναι απαλλαγμένοι 
από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, την παροχή τακτικής κατάρτισης στους 
εντεταλμένους ΕΚ, τις επιθεωρήσεις πουλερικών κ.λπ. 

(v) Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός του Δικτύου «Natura 2000». Σχετική 
αναφορά για το πιο πάνω θέμα έγινε στις Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσία μας με αρ. 
ΠΕ/01/2020 και αρ. ΥΓΑΑΠ/01/2022. Όπως αναφέρουμε εκτενώς στις υπό αναφορά 
Εκθέσεις, προκύπτουν παραβιάσεις διατάξεων αριθμού νομοθεσιών των ΚΥ, ερωτηματικά 
ως προς την υγειονομική παρακολούθηση της μονάδας και τον τρόπο διάθεσης των 
μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος ή και κρέατος που παράγεται από την κτηνοτροφική 
μονάδα, με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ τα 
παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά φαίνεται να εξακολουθούν να υφίστανται και να 
λειτουργούν, χρόνια μετά τις επισημάνσεις των αρμοδίων Αρχών του Κράτους. 

 Για το πιο πάνω θέμα, καταχωρίστηκε υπόθεση εκ μέρους της Αστυνομίας για αδικήματα 
κατά παράβαση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου (Ν.109(Ι)/2001), για τη λειτουργία 
της κτηνοτροφικής μονάδας χωρίς άδεια και συναφή αδικήματα και ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες για λήψη νομικών μέτρων, τόσο εναντίον του ιδιοκτήτη 
της μονάδας, όσο και του ιδιώτη κτηνοτρόφου, ως κατόχου της αυθαίρετης κτηνοτροφικής 
μονάδας, ενημερώνοντας τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ ως προς την εξέταση 
του ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων εκ μέρους Τμημάτων και/ή 
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Υπηρεσιών που εμπίπτουν στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του. Για το εν λόγω  θέμα, 
κατόπιν απόφασης του Υπουργού ΓΑΑΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα. 

δ.  Τμήμα Δασών  

(i) Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης. Με αφορμή τις διαδικασίες που προωθούνται για 
εκμίσθωση κρατικής δασικής γης στην περιοχή Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία γηπέδου 
γκολφ, εκφράσαμε την άποψη για την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου διάθεσης 
κρατικής δασικής γης για τουριστικούς, βιομηχανικούς ή άλλου είδους εμπορικούς 
σκοπούς σε ιδιωτικές εταιρείες.  

(ii) Εντοπισμός νεκρών γυπών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη της Επαρχίας Πάφου και 
παράνομη διατήρηση άγριου γύπα σε αιχμαλωσία. Διαφάνηκε μη αυστηρή εφαρμογή 
των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας για προστασία των άγριων πτηνών από τις 
συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους καθώς και έλλειψη στην επικοινωνία και συνεργασία 
μεταξύ τους. 

(iii) Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από συγκεκριμένο Πρώτο Συντηρητή 
Δασών (ΠΣΔ). Διαπιστώσαμε ότι ο εν λόγω Λειτουργός προέβη σε χειρισμούς, αναφορικά 
με  τον εντοπισμό νεκρών γυπών, την παράτυπη προώθηση αιτημάτων της Κοινότητας 
Ίννιας στην περιοχή Χερσονήσου Ακάμα, αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές εντός 
περιοχής του δικτύου «Natura 2000», στο Μηλικούρι και το κόψιμο ακακιών και 
καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος «Μαυραλλής», που ενδεχομένως να 
συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα και ζητήσαμε από τον Υπουργό ΓΑΑΠ να προβεί στη 
διερεύνηση τους, ως η αρμόδια Αρχή. 

ε.  Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Παρατηρήσαμε τη μη έγκαιρη συμπλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων του ΤΑΥ και παράταση 
εργοδότησης 13 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για περίοδο που υπερβαίνει τους 30 μήνες, που 
είχε ως αποτέλεσμα αυτοί να θεωρηθούν ως εργοδοτούμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

στ. Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ). 

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

(i) Πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου 
βιολογικού σταθμού στον Καλοπαναγιώτη.  

(ii) Διαχείριση αποβλήτων ελαστικών και γυαλιού από την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού (ΤΒ).  

(iii) Εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων και αλλαγές πολεοδομικών ζωνών χωρίς να τηρείται η 
νομοθεσία για περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

(iv) Αναπτύξεις στην Επαρχία Αμμοχώστου.  

(v) Ενδεχόμενη υπέρβαση εξουσίας από λειτουργούς της Πολεοδομικής Αρχής και το 
Δημοτικό Συμβούλιο  Σωτήρας. 
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(vi) Έκδοση θετικής Γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή για την κατασκευή και 
λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2 MW στην Κοινότητα Στενή της Επαρχίας 
Πάφου.  

Για όλα τα πιο πάνω ευρήματα υποβλήθηκαν σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι οποίες, 
μαζί με τα σχόλια και απόψεις των Υπουργείων ΓΑΑΠ (Διοίκησης/Τμημάτων/Υπηρεσιών) και 
Εσωτερικών, ενσωματώθηκαν όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση.  

Πρόσθετα ολοκληρώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν οι ακόλουθες Ειδικές Εκθέσεις, που αφορούν 
στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, όπως αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

08.03.2022 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
(ΥΓΑΑΠ/01/2022). 

26.05.2022 Αίτηση για πολεοδομική άδεια για ανέγερση ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης, στην 
Κοινότητα Πάνω Πλατρών, εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος 
Κούρη (ΠΕ/01/2022). 

12.09.2022 Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ/01/2022). 

17.10.2022 Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων (ΤΓ/01/2022). 

09.12.2022 Περιβαλλοντική διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα – Έχουν επιτευχθεί τα 
επιθυμητά αποτελέσματα; (ΠΕ/02/2022). 
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2. Εισαγωγή 

Το Υπουργείο ΓΑΑΠ αποτελείται από τη Διοίκηση και 10 άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως 
παρουσιάζονται ανά Κεφάλαιο Προϋπολογισμού στον πιο κάτω Πίνακα: 

Πίνακας 1: Κεφάλαια Προϋπολογισμού. 

Κεφάλαιο 
Προϋπολογισμού 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

12.01 Διοίκηση 

12.02 Τμήμα Γεωργίας  

12.04 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

12.05 Τμήμα Δασών 

12.06 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

12.07 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

12.08 Τμήμα Μετεωρολογίας 

12.10 Υπηρεσία Μεταλλείων 

12.11 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

12.12 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

12.13 Τμήμα Περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου ΓΑΑΠ για την περίοδο 2022 – 2024, αποστολή 
του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος 
διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου, μέσω προγραμμάτων, 
δράσεων και έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Επίσης, όραμά του είναι μια αειφόρος, 
«πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, που θα οδηγεί παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου ΓΑΑΠ, για τα έτη 2022 – 2024, παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2: Στρατηγικές επιδιώξεις. 

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

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

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

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

4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από αυτή. 
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Α/Α Στρατηγικές επιδιώξεις Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

5. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη 
δημόσια υγεία. 

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

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

8. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου και πλήρης 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους, τόσο από εθνικούς 
πόρους όσο και μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Σχέδιο 
Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Συνεισφορά στην επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μέσα από την υιοθέτηση των βασικών αρχών της Πράσινης Συμφωνίας. 

Όλες οι δαπάνες του Προϋπολογισμού της Διοίκησης και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του 
Υπουργείου ΓΑΑΠ εγκρίνονται από τους αρμόδιους ελέγχοντες λειτουργούς (Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου ΓΑΑΠ και Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών) και ακολούθως ελέγχονται και 
οριστικοποιούνται από τη Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου, εκτός στην περίπτωση του ΤΑΥ, όπου είναι τοποθετημένοι εκπρόσωποι της Γενικής 
Λογίστριας.  

Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το έτος 2021, ανήλθαν στα 
€357.420.197 και το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας των πιστώσεων, από την υλοποίηση 
του Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 83,2% (€297.349.257). Η κατανομή των δαπανών που 
διενεργήθηκαν  στα επιμέρους Τμήματα/Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, καθώς και των εσόδων 
ύψους €180.052.264 που εισπράχθηκαν αναλύονται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 1: Κατανομή συνολικών δαπανών.  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (€16.314.911 - 5,49%)

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΡΓIAΣ (€41.557.262 - 13,98%)

ΚΤHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ (€13.519.625 - 4,55%)

ΤΜΗΜΑ ΔAΣΩN (€48.226.586 - 16,22%)

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN (€144.716.277 - 48,67%)

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ (€6.028.215 - 2,03%)

ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (€4.750.207 - 1,60%)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜETAΛΛEIΩΝ (€622.832 - 0,21%)

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN (€7.285.251 - 2,45%)

ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ ΚΑΙ ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ (€9.278.070 - 3,12%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (€5.050.021 - 1,70%)



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/02/2022 

 
 

8 
 

Διάγραμμα 2: Κατανομή συνολικών εσόδων. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου ΓΑΑΠ, σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος 
ελέγχου, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Ειδικής Έκθεσης. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται οι συνολικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες του 
Υπουργείου ΓΑΑΠ από το 2010 μέχρι το 2021 και η ποσοστιαία αύξηση από έτος σε έτος (έτος 
βάσης 2010: 100%) συγκρινόμενη με το συνολικό κρατικό προϋπολογισμό. 

Διάγραμμα 3: Μεταβολή Δαπανών σε σχέση με το 2010 (έτος βάσης = 100%) για Κεντρικό Κράτος 
και Υπουργείο ΓΑΑΠ 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (€80.016.441 - 44,49%)

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΡΓIAΣ (€3.122.735 - 1,73%)

ΚΤHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ (€2.643.807 - 1,47%)

ΤΜΗΜΑ ΔAΣΩN (€3.916.350 - 2,18%)

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN (€82.857.224 - 46,02%)

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ (€215.095 - 0,12%)

ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (€1.700.191 - 0,94%)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜETAΛΛEIΩΝ (€2.848.566 - 1,58%)

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN (€805.887 - 0,45%)

ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ ΚΑΙ ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ (€1.273.784 - 0,71%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (€652.184 - 0,36%)
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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, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, 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, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της 
Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών και 
Επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή, να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν: 

α. Ο οικονομικός έλεγχος δείγματος συναλλαγών που αφορούσαν σε εισπράξεις, πληρωμές, 
καθώς και απολαβές ατόμων του Υπουργείου ΓΑΑΠ, που επιλέχθηκε βάσει συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας και αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών 
καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

β. η εξακρίβωση της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου, σε σχέση 
με το δείγμα των συναλλαγών που αναφέρουμε πιο πάνω, 

γ. η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης των ΚΥ με συγκεκριμένο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
και παρακολούθηση ορισμένων θεμάτων που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της 
Υπηρεσίας μας και 

δ. η διερεύνηση καταγγελιών/δημοσιευμάτων. 

3.3 Περιορισμοί στην πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και 
πληροφορίες  

Παρόλο που το ισχύον νομικό πλαίσιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή 
σε οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες κρίνει ο ίδιος απαραίτητα για διεξαγωγή του έργου του 
και εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας του, δυνάμει του άρθρου 4 του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο Διευθυντής των ΚΥ, σε 
δύο περιπτώσεις αμέλησε, παρέλειψε ή αρνήθηκε να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας 
συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφόρηση που ζητήθηκαν, με αποτέλεσμα να προκύψουν 
περιορισμοί στον έλεγχο. Για τις υποθέσεις αυτές αποστείλαμε στον Γενικό Εισαγγελέα 
καταγγελίες για παρακώλυση του έργου της Υπηρεσίας μας, με την παράκληση όπως, ασκώντας 
τις συνταγματικές του εξουσίες, ενεργήσει προς προάσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος της 
Υπηρεσίας μας για ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία και πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την 
άσκηση του αναγκαίου ελέγχου στις ελεγχόμενες οντότητες.  

Σχετικά με τον περιορισμό στην ελεύθερη πρόσβαση και κατόπιν οδηγιών από τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, η Αστυνομία διερεύνησε ποινική υπόθεση εναντίον του Διευθυντή των ΚΥ. Με 
την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και 
οδηγίες και αφού έτυχε μελέτης, δόθηκαν οδηγίες για μη ποινική δίωξή του, με το αιτιολογικό πως 
ορισμένα από τα στοιχεία που ζητήθηκαν δόθηκαν στην Υπηρεσία μας έστω με μεγάλη 
καθυστέρηση.  Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τους περιορισμούς που υπήρξαν στην ανεμπόδιστη 
πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αναγκαία για τον έλεγχο πληροφόρηση και συνεπώς, 
στην πράξη, έχει υποσκαφθεί και υπονομευθεί το δικαίωμά μας για απρόσκοπτη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση χωρίς συνέπειες στους παρανομούντες.  
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3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους («financial audit»), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης («compliance audit») και τους διαχειριστικούς ελέγχους («performance audit»). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:  

 

Tο θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014).  Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 
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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.   

To GUID-5200 παρέχει καθοδήγηση ως προς την εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων του INTOSAI 
στους περιβαλλοντικούς ελέγχους, παρέχει πρακτική βοήθεια στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη 
διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και εισηγείται την προσέγγιση για καθορισμό των κριτηρίων 
ελέγχου. 

Το GUID-5201 αναδεικνύει τις πιθανότητες διενέργειας ελέγχου με περιβαλλοντική εστίαση, στο 
πλαίσιο οικονομικού ελέγχου ή ελέγχου συμμόρφωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά στους ελέγχους 
συμμόρφωσης, εστιάζει στην εξέταση του κατά πόσο οι δραστηριότητες της Κυβέρνησης 
διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτικές.  

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο ΓΑΑΠ, σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, σε επισκόπηση εγγράφων, 
μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση, 
τόσο της Διοίκησης όσο και των σχετικών Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου ΓΑΑΠ και άλλο 
αρμόδιο προσωπικό. 

Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2020 και 2021, καθώς επίσης τα ευρήματα του 
οικονομικού ελέγχου που απορρέουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2021.   

Τα ευρήματα και οι σχετικές συστάσεις του ελέγχου της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκαν για σχόλια 
και απόψεις στα Υπουργεία ΓΑΑΠ (Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες) και Εσωτερικών, τα οποία 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
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προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 
ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 
πρότυπα.  

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς διενέργειας τόσο του οικονομικού ελέγχου, όσο και του ελέγχου συμμόρφωσης 
χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο Παράρτημα της 
παρούσας Έκθεσης, καθώς και σχετικά Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις και Εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Οικονομικών, της Γενικής Λογίστριας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔΠ).  
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 180.052.264 
Δαπάνες 297.349.257 
 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 
 

 € € € % 
Εισπράξεις από άμεσους 
φόρους 

34.000 
 

114.382 80.382 
 

- 

Εισπράξεις από έμμεσους 
φόρους 

1.636.000 
 

1.614.980 (21.020) 
 

- 

Πρόσοδοι από τόκους 1.046.000 1.031.292 (14.708) - 
Χορηγίες ΕΕ 3.948.077 4.069.833 121.756 - 
Άλλα έσοδα 134.079.758 173.221.776 39.142.018 - 
Δαπάνες προσωπικού 114.221.915 103.864.716* 10.357.199 9% 
Λειτουργικές δαπάνες 119.279.105 110.194.802 9.084.303 8% 
Μεταβιβάσεις 49.296.490 42.999.703 6.296.787 13% 
Εξυπηρέτηση δημόσιου 
χρέους 

50 - - 100% 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

8.235.805 
 

6.171.753 2.064.052 
 

25% 
 

Έργα 66.386.832 34.118.284 32.268.548 49% 

* Οργανικές θέσεις, έκτακτο προσωπικό και ωρομίσθιοι. 

Το ποσό των αδαπάνητων ποσών για τα Έργα που παρουσιάζεται πιο πάνω, αφορά κυρίως στο ΤΑΥ 
και συγκεκριμένα στα άρθρα «08.650 – Δημιουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού», 
«08.774 – Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως, «08.761 – Σχέδιο 
Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά» και «08.652 – Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού».  

4.2 Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Η πιο κάτω πληροφόρηση λήφθηκε στις 7.11.2022, από αρχεία τα οποία ήταν αναρτημένα σε 
πλατφόρμα του Γενικού Λογιστηρίου κατά την ημερομηνία αυτή και περιλαμβάνει τόσο προσχέδια 
σχετικών καταστάσεων όσο και τελικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι η πληροφόρηση αυτή δεν 
ελέγχτηκε  από την Υπηρεσία μας.  
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  Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Εισπρακτέα 

ποσά 
Εκκρεμείς 

υποχρεώσεις 
 € € 

Διοίκηση 604 242 
Τμήμα Γεωργίας 7.591.966 60.369 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 2.609.706 196.342 
Τμήμα Δασών 1.002.580 209.091 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 141.169.316 1.739.095 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 6.318 14.815 
Τμήμα Μετεωρολογίας 3.541 11.890 
Υπηρεσία Μεταλλείων 487.824 609 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 99.296 31.763 
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 569.437 85.688 
Τμήμα Περιβάλλοντος 165.226 7.163 

4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο  

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Μόνιμο 
προσωπικό 

(Οργανικές Θέσεις 
και Εναλλάξιμο 

προσωπικό) 

Έκτακτο 
προσωπικό 

 
Ωρομίσθιο 

κυβερνητικό 
προσωπικό 

Διοίκηση 56 7 7 

Τμήμα Γεωργίας 288   31 136 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 137 47 110 

Τμήμα Δασών 244 37 816 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 177 29 480 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 39 2 23 

Τμήμα Μετεωρολογίας 53 1 4 

Υπηρεσία Μεταλλείων 9 1 2 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 52 19 55 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 59 23 26 

Τμήμα Περιβάλλοντος 58 22 4 

    
Σύνολο 1.172 219 1663 
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4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 
 

 
* Δεν περιλαμβάνει τα χλμ. του οχήματος του Υπουργού ΓΑΑΠ. 
 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

4.5.1 Διοίκηση  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Χώρος Στάθμευσης  - 3.120 1.11.2017 - 31.10.2020 (1) 

 
(1) Ο Χώρος στάθμευσης δεν χρησιμοποιείται πλέον. 

 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Αριθμός 
οχημάτων 

Συνολικά 
διανυθέντα 

χιλιόμετρα για 
το έτος 

Συνολική 
κατανάλωση 

καυσίμων 

  Χλμ. € 

Διοίκηση  3    17.682 * 4.565 

Τμήμα Γεωργίας 80 844.786 98.556 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 71 578.862 64.278 

Τμήμα Δασών  320 2.766.491 664.788 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Κυβερνητικά 
                                                   - Ενοικιαζόμενα  

176 
4 

2.861.445 284.524 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  35 417.263 42.356 

Τμήμα Μετεωρολογίας  5 36.561 3.669 

Υπηρεσία Μεταλλείων  8 64.076 7.158 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  21 230.072 29.700 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  23 315.536 40.000 

Τμήμα Περιβάλλοντος 17 124.440 11.898 
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4.5.2 Τμήμα Γεωργίας  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης σύμβασης 

 τμ €    
Γραφεία στο Λιμάνι Λεμεσού 246 8.758 1.1.2004 1.1.2022 31.12.2022 
Γραφεία και υπόστεγα στο 
Λιμάνι Λεμεσού  808 16.615 1.1.2010 1.1.2022 31.12.2022 

Γραφεία στο Λιμάνι 
Λάρνακας   116 9.017 1.1.2006 15.12.2012 31.12.2015(1) 

Γραφεία και υπόστεγα στο 
Λιμάνι Λάρνακας  555 11.808 1.1.2016 15.12.2012 31.12.2015(1) 

Γραφεία στο Επαρχιακό 
Λευκωσίας   510 46.680 αφορά σε μέρος κτηρίου που ενοικιάζει το ΤΑΘΕ 

Γραφεία στο Επαρχιακό 
Λάρνακας    440 39.560 αφορά σε μέρος κτηρίου που ενοικιάζει το ΤΑΥ 

Γραφεία στο Επαρχιακό 
Αμμοχώστου    434 38.100 2.8.2010 2.8.2012 1.8.2017(2) 

Γραφείο στο Περιφερειακό 
Ευρύχου  30 371 1.1.1985 15.10.2021 15.10.2026 

Γραφεία στο Περιφερειακό 
Πόλη Χρυσοχούς 200 6.000 1.1.2008 1.1.2017 31.12.2021 

Σημειώσεις: 

(1) Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το συνολικό αγοραίο ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται σε 
€15.400.  Μέχρι σήμερα το Τμήμα δεν προχώρησε σε ανανέωση των συμβάσεων. 

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

4.5.3 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    

Σταθμός Ακακίου τ/κ γη (1) 1.640 1.6.1994 31.12.2021 αυτόματη 
ανανέωση 

Σταθμός Νήσου τ/κ γη (1) 103 1.10.1992 31.12.2021 αυτόματη 
ανανέωση 

Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς τ/κ γη (1) 2.000 1.1.2014 31.12.2021 αυτόματη 
ανανέωση 

Γραφείο Αμμοχώστου 6 250 3.12.2014 3.12.2014 2.12.2029 
Υποστατικό για Συνοριακό 
Σταθμό Ελέγχου στο λιμάνι 
Λεμεσού 

606 34.025 29.1.2017 29.1.2017 28.1.2042 

Σημείωση: 

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

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    
Γραφεία Δασικού Σταθμού 
Κάτω Πύργου 165 4.800 1.12.2016 Σε διαδικασία 

ανανέωσης 30.11.2021 

4.5.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν 

 
 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

 
 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία και Επαρχιακό 
Γραφείο Λευκωσίας 8.616 588.598 5.5.2008 - 4.5.2058 

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 1.530 238.680 17.2.2011 18.9.2022 18.9.2025 
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 1.332 57.452 3.12.2013 2.12.2020 2.12.2027 
Γραφείο - Αρδευτικό Έργο 
Αθηένου 35 1.332 1.6.2015 14.10.2021 2.9.2025 

Γραφείο - Αρδευτικό Έργο Κιτίου 112 270 29.8.2007 Τ/Κ κτήριο αυτόματη 
ανανέωση 

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου  1.750 85 31.7.2014 - 30.7.2024(1) 
Γραφείο – Αρδευτικό Έργο Πόλης 
Χρυσοχούς 185 7.200 1.1.2018 1.6.2020 31.5.2022 

 
Σημείωση: 

(1) Το ενοίκιο καταβάλλεται από το Λογιστήριο της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ 
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4.5.6 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία 3.312 228.000 16.10.1995 1.6.2019 31.5.2021(1) 

Σημείωση: 

(1) Το Τμήμα έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Οικονομικών νέα έγκριση για ανανέωση του συμβολαίου διάρκειας 
δύο ετών και βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής του νέου συμβολαίου.  

4.5.7 Τμήμα Μετεωρολογίας  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερομηνία 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία  828 79.008 19.11.1998 1.1.2020 31.12.2021 

4.5.8 Υπηρεσία Μεταλλείων  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία  440 30.254 1996 30.10.2018 31.5.2021(1) 

Σημείωση:  

(1) Το Τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου. Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζονται τα 
Κεντρικά Γραφεία του ΤΓΕ. 

4.5.9 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης 

σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία  2.550 214.000 4.1.2007 30.6.2017 29.6.2022(1) 
Επαρχιακή Μονάδα 
Λεμεσού 212 19.608 1.1.2007 1.9.2019 31.12.2021(1) 

Επαρχιακή Μονάδα 
Λεμεσού -  Αποθήκες 926 53.352 1.9.2009 1.9.2019 31.12.2021(1) 

Επαρχιακή Μονάδα 
Λάρνακας 1.800 200 30.8.2018 31.7.2022 αυτόματη 

ανανέωση 

Σημείωση:  

(1) Το Τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης των συμβολαίων. 
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4.5.10 Τμήμα Περιβάλλοντος  

Υποστατικό ή Χώρος Εμβαδόν 
 

Ετήσιο 
ενοίκιο 

 

Ημερομηνία 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερομηνία 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης σύμβασης 

 τμ €    
Κεντρικά Γραφεία  1.694 98.400 15.3.2007 15.6.2021 14.3.2023 
Εξωτερικός χώρος 
στάθμευσης (Κεντρικά 
Γραφεία) 

567 4.800 15.12.2016 15.12.2016 14.3.2019(1) 

Γραφεία Επαρχία 
Λευκωσίας 266 18.290 1.2.2016 30.10.2018 30.6.2021(1,2) 

Γραφεία Επαρχία Λεμεσού 386 56.569 9.1.2015 18.9.2022 18.9.2025(3) 
Γραφεία Επαρχία 
Λάρνακας 70 6.713 3.3.2016 3.12.2013 21.12.2020(4) 

Γραφειακοί χώροι -  
Επαρχία Λευκωσίας 
(κτήριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ) 

580 - 1.11.2021 - 
δεν καταβάλλεται 
ενοίκιο (Υπάρχει 

διαδικασία) 

Σημειώσεις:  

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

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

(3) Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού του ΤΑΥ και το οποίο είναι σε 
διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου. 

(4)  Αφορά στο ίδιο κτήριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας του ΤΑΥ και το οποίο είναι σε 
διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου.  

Όλα τα στοιχεία στις παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5 υποβλήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας 
μας, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ σε συνεργασία με την Προϊστάμενη της 
Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς 
να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας  και συστάσεις 

Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για το έτος 2021, επέλεξε για έλεγχο, στη βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας, 
συνολικά 81 συναλλαγές, που αφορούσαν στο Υπουργείο ΓΑΑΠ (Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες) , 
από τις οποίες οι 30 αφορούσαν σε εισπράξεις, οι 31 αφορούσαν σε δαπάνες και οι 20 αφορούσαν 
σε απολαβές ατόμων. 

Πιο κάτω καταγράφονται γενικά ευρήματα, τα οποία διαπιστώθηκαν στη Διοίκηση ή και σε 
Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου ΓΑΑΠ και στη συνέχεια συγκεκριμένα επιμέρους ευρήματα, 
κατά περίπτωση.  

5.1 Γενικά Ευρήματα 

5.1.1 Αναθεώρηση ενοικίου/μισθώματος σε κτηνοτροφικά οικόπεδα και κρατική δασική γη.  

Διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου, τα μισθώματα κτηνοτροφικών οικοπέδων και κρατικής δασικής 
γης, δεν έτυχαν αναθεώρησης και αναπροσαρμογής ανά πενταετία, σύμφωνα με το αγοραίο 
ενοίκιο, στη βάση υπολογισμών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), όπως 
προνοείται στους όρους των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης.  

Σύσταση: Τα επηρεαζόμενα Τμήματα να φροντίσουν για τη διευθέτηση του θέματος. 

Οι Διευθυντές των επηρεαζόμενων Τμημάτων μάς πληροφόρησαν ότι αποστέλλουν επιστολές στο 
ΤΚΧ, ώστε να λαμβάνουν τους επικαιροποιημένους κατάλογους των ετήσιων αγοραίων ενοικίων 
για έγκαιρη αναθεώρηση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν 
έγκαιρα απάντηση.  

5.1.2 Επιθεωρήσεις Μητρώων από Ανώτερο Λειτουργό 

Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) 37, τα ενοίκια ή άλλες περιοδικές 
εισπράξεις πρέπει να καταχωρίζονται σε κατάλληλα Μητρώα, τα οποία να επιθεωρούνται σε συχνά 
διαστήματα και να υπογράφονται από Ανώτερο Λειτουργό. Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΔΛΟ 35(δ), 
το Μητρώο εμβασμάτων πρέπει να επιθεωρείται περιοδικά από ένα Ανώτερο Λειτουργό, ο οποίος 
να το υπογράφει κατάλληλα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο Μητρώο εισπρακτέων 
ενοικίων του ΤΓ και στο Μητρώο εμβασμάτων του ΤΑΥ, διαπιστώσαμε ότι αυτά δεν έφεραν ένδειξη 
επιθεώρησης από Ανώτερο Λειτουργό.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στις υπό αναφορά ΔΛΟ. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι η σύσταση μας έχει ληφθεί υπόψη και θα 
εφαρμόζεται.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το Μητρώο εμβασμάτων των Κεντρικών Γραφείων 
(ΚΓ) του ΤΑΥ έχει επιθεωρηθεί από Ανώτερο Λειτουργό και φέρει ένδειξη της επιθεώρησης με 
μονογραφή του Λειτουργού και ημερομηνία. Όσον αφορά στο Επαρχιακό Γραφείο (ΕΓ) Λάρνακας 
μας ανάφερε ότι η σύσταση μας θα υιοθετηθεί. 
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5.1.3 Χρήση της εφαρμογής συμψηφισμού του FIMAS  

Σύμφωνα με το Εγκύκλιο Σημείωμα Συμψηφισμού Αρ. 1 του Γενικού Λογιστηρίου ημερ. 26.6.2014, 
τα Λογιστήρια διερευνούν με τη χρήση της ΕΦΑΡ.ΣΥ κατά πόσο ο πιστωτής, στον οποίο θα γίνει 
πληρωμή, οφείλει οποιαδήποτε ποσά στο Τμήμα Φορολογίας και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Κατά τον έλεγχό μας, διαπιστώσαμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΦΑΡ.ΣΥ δεν 
ήταν ενημερωμένη με όλους τους πιστωτές, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατός ο εντοπισμός 
ορισμένων από αυτούς και συνεπώς η διερεύνηση των οφειλών τους από τα Λογιστήρια του ΤΓ και 
του ΤΑΥ. Επιπλέον, στη περίπτωση του ΤΓ, δεν τηρήθηκαν οποιαδήποτε ικανοποιητικά στοιχεία 
που να καταδεικνύουν τη διενέργεια ελέγχου για εντοπισμό τυχόν οφειλών των δικαιούχων κατά 
τη χρονική στιγμή της πληρωμής.  

Σύσταση: Τα επηρεαζόμενα Τμήματα κατά τη διενέργεια ελέγχου για τυχόν οφειλές δικαιούχων  
μέσω της ΕΦΑΡ.ΣΥ να τηρούν ικανοποιητικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη διεξαγωγή 
ελέγχου, καθώς επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε, στις περιπτώσεις όπου δεν 
αναγράφονται ορθά στοιχεία αναγνώρισης του δικαιούχου, να διενεργείται πρόσθετος έλεγχος 
για εντοπισμό του. Επιπρόσθετα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο συστηματικής χρήσης της 
Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών για σκοπούς διερεύνησης τυχών οφειλόμενων ποσών  από 
πιστωτές.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι η σύσταση μας έχει ληφθεί υπόψη και θα 
εφαρμόζεται. Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε 
από αρμόδιο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου, κάποιες οντότητες δεν μπορούν να 
ταυτοποιηθούν και να εισαχθούν στην ΕΦΑΡ.ΣΥ λόγω, διαφορετικής κωδικοποίησης στο Τμήμα 
Φορολογίας και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από αυτή του FIMAS. Σχετικά με τη 
σύστασή μας για συστηματική χρήση της Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών,  η Διευθύντρια του 
ΤΑΥ μας πληροφόρησε ότι θα απευθυνθεί στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για να τους δοθεί 
πρόσβαση.  

5.1.4 Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι εισπράξεων 

Η Δημοσιονομική Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) 38 διαλαμβάνει ότι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή οι εκπρόσωποί 
τους πρέπει να διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς 
τους που τους ανατέθηκε η είσπραξη και φύλαξη των εσόδων και ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Ελεγκτής 
να πληροφορούνται για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων. Από τον έλεγχο μας, διαπιστώσαμε ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, στο ΤΔ και ΤΑΥ, είτε δεν είχε διενεργηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος, είτε ο 
αιφνιδιαστικός έλεγχος δεν ήταν εκτενής.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 38. 

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι η σύσταση μας έχει ληφθεί υπόψη και εφαρμόζεται.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι  στο ΕΓ Λεμεσού και στο ΕΓ Πάφου έχουν γίνει 
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και υπάρχουν σχετικές ενδείξεις ελέγχου. Περαιτέρω μας πληροφόρησε ότι 
κατά το έτος 2022 θα καταβληθεί προσπάθεια αν είναι δυνατό να γίνουν σε όλα τα Ταμεία 
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.  
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Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, αφού για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους του ΤΑΥ, δεν 
χρησιμοποιήθηκε το ενδεδειγμένο έντυπο, ώστε να τεκμηριώνονται κατάλληλα, ούτε δόθηκε η 
προνοούμενη ενημέρωση για τη διεξαγωγή τους. 

5.1.5 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών 

Η Γενική Λογίστρια, με την Εγκύκλιό της αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, καθόρισε τη διαδικασία για 
τη διενέργεια πληρωμών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζεται η αρχή της ανάληψης 
ευθύνης για την οικονομική διαχείριση, από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, η οποία, όπως 
αναφέρεται και στην Εγκύκλιο, αποτελούσε έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς για την 
ετοιμασία του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).  

Σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, απαραίτητη προϋπόθεση για προώθηση πληρωμής είναι η 
τοποθέτηση, στα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής, συγκεκριμένης σφραγίδας, που θα φέρει 
κατάλληλη υπογραφή στα ενδεικνυόμενα μέρη, στην οποία υπογράφουν αφενός ο Αρμόδιος 
Λειτουργός, βεβαιώνοντας την ορθότητα και συστήνοντας την πληρωμή και αφετέρου ο Ελέγχων 
Λειτουργός, εγκρίνοντας και εξουσιοδοτώντας την πληρωμή. Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
υπό αναφορά Εγκυκλίου, είναι ευθύνη του Υπουργείου/Τμήματος να προβεί στις απαραίτητες 
εσωτερικές διευθετήσεις, έτσι ώστε όλα τα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής που 
παραλαμβάνονται να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, είτε από το Αρχείο, είτε από 
άλλον υπεύθυνο Λειτουργό. Επιπλέον, μετά την οριστικοποίηση των πληρωμών, το Λογιστήριο θα 
πρέπει να σφραγίζει το τιμολόγιο και όλα τα έγγραφα που αφορούν σε μία πληρωμή, με σφραγίδα 
η οποία θα αναγράφει τη λέξη «Πληρώθηκε» και την ημερομηνία πληρωμής και η οποία θα πρέπει 
να αρχειοθετηθεί κατάλληλα. 

Περαιτέρω, η Γενική Λογίστρια, με την Εγκύκλιό της αρ. 1694 και ημερ. 27.8.2012, πληροφόρησε 
για τη δημοσίευση του περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές Νόμου (Ν123(Ι)/2012), ενημερώνοντας μεταξύ άλλων για τις προθεσμίες πληρωμής 
και τις ποινές καθυστέρησης, ζητώντας έγκαιρη διευθέτηση των οφειλών του Δημοσίου.  

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

α. Εντοπίσαμε πληρωμή που δεν έφερε σφραγίδα σύστασης και εξουσιοδότησης με κατάλληλη 
υπογραφή από τον Αρμόδιο και Ελέγχων Λειτουργό του κονδυλίου. 

β. Δελτία πληρωμής και τα επισυνημμένα έγγραφα δεν ήταν σφραγισμένα με την ένδειξη 
«Πληρώθηκε». Επιπλέον, σε μία περίπτωση, η ημερομηνία πληρωμής που αναφερόταν στη 
σφραγίδα, ήταν λανθασμένη.  

γ. Τα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής δεν ήταν σφραγισμένα με την ημερομηνία παραλαβής 
τους. 

δ. Καθυστέρηση στην πληρωμή η οποία αφορά σε περίοδο που υπερβαίνει τη μέγιστη 
καθορισμένη περίοδο αποπληρωμής.  

Σύσταση: Πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Εγκυκλίου. 
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Οι Διευθυντές των επηρεαζόμενων Τμημάτων μάς πληροφόρησαν ότι προώθησαν τις απαραίτητες 
ενέργειες για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, με σκοπό την εφαρμογή των 
προνοιών των υπό αναφορά Εγκυκλίων της Γενικής Λογίστριας.  

5.2 Διοίκηση 

5.2.1 Αποτελεσματική διαχείριση κρατικών χορηγιών  

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη σχετική Ειδική Έκθεση ΥΓΑΑΠ/01/2022, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018, θεσμοθέτησε διαδικασία, με 
έναρξη εφαρμογής την 1.1.2019, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών, που 
να διασφαλίζει ταυτόχρονα, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στις οντότητες που 
λαμβάνουν κρατική χορηγία και την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος που παρέχεται με τη χορηγία. Η νενομισμένη διαδικασία χωρίζεται σε τρία επίπεδα, 
ανάλογα με το ύψος της χορηγίας. Σημειώνεται ότι, για τις ετήσιες κρατικές χορηγίες γενικής φύσης 
πέραν του €0,5 εκ. σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης ή σε οντότητες όπου ασκείται αποφασιστική 
ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία, προνοούνται αυξημένες υποχρεώσεις/ενέργειες από τον 
λήπτη. 

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια, με επιστολή της ημερ. 14.4.2020, προς τους Γενικούς Διευθυντές 
Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, καθόρισε, για τις περιπτώσεις 
παραχώρησης χορηγιών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (κρατικές χορηγίες γενικής φύσης) 
άνω του €0,5 εκ., σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης ή σε οντότητες όπου ασκείται αποφασιστική ή 
σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία, τις βασικές ενέργειες (π.χ. διενέργεια δειγματοληπτικών 
και άλλων ελέγχων) που θα πρέπει να γίνονται, ετησίως, από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι λήπτες των χορηγιών είναι σε θέση να διαχειρίζονται τους δημόσιους 
πόρους που λαμβάνουν με βάση τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η Γενική 
Λογίστρια, μεταξύ άλλων, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών, λαμβάνοντας υπόψη και των ιδιαίτερα 
αυξημένων δαπανών του κράτους που προκύπτουν από τα μέτρα που λήφθηκαν για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, κάτι που επιβάλλει την αποτελεσματικότερη 
χρηματοοικονομική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Κατά το 2021, το Υπουργείο ΓΑΑΠ κατέβαλε στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 
(ΚΟΑΠ), κρατική χορηγία συνολικού ύψους €10,35εκ., η οποία καταβλήθηκε σε τέσσερις δόσεις. 
Στο πλαίσιο του ελέγχου μας εξετάσαμε δύο πληρωμές, ημερ. 25.5.2021 και 18.11.2021, ύψους 
€2,39 εκ. και €2,85 εκ., που αφορούσαν στη δεύτερη και τέταρτη δόση, αντίστοιχα, και 
διαπιστώσαμε ότι και οι δύο δόσεις καταβλήθηκαν χωρίς ο ΚΟΑΠ να εκπληρώσει όλες τις 
προβλεπόμενες από την πιο πάνω Απόφαση υποχρεώσεις του.  

Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι το Υπουργείο ΓΑΑΠ κατέβαλε τη δεύτερη δόση χωρίς να έχουν 
υποβληθεί οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑΠ και η πιστοποίηση, από τον 
Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, για την ύπαρξη στρατηγικού προγραμματισμού με πλάνο δράσης 
για επίτευξη στόχων και εκθέσεις παρακολούθησης των δράσεών του. Επίσης, κατέβαλε την 
τέταρτη και τελευταία δόση για το έτος, χωρίς να έχει υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση από τον 
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υπό αναφορά Επίτροπο. Στις 17.11.2021 (μια ημέρα πριν από την καταβολή της τέταρτης και 
τελευταίας δόσης) παραλήφθηκαν στο ΥΓΑΑΠ στοιχεία που ζητήθηκαν από τον ΚΟΑΠ στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικού ελέγχου που θα διενεργούσε η Μονάδα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή της Γενικής Λογίστριας.  

Σημειώσαμε ότι ο ΚΟΑΠ υπέβαλε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το 
έτος 2020 στις 16.6.2021 (μετά την καταβολή της δεύτερης δόσης), ενώ ο στρατηγικός 
προγραμματισμός υποβλήθηκε στις 15.4.2022, πέντε περίπου μήνες μετά την καταβολή και της 
τέταρτης δόσης (18.11.2021). Περαιτέρω, εκφράσαμε την άποψη ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος 
που διενεργήθηκε σε έγγραφα του ΚΟΑΠ από την υπό αναφορά Μονάδα του Υπουργείου ΓΑΑΠ, 
θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης. 

Σύσταση: Με σκοπό τη διασφάλιση της βελτίωσης της χρηστής διακυβέρνησης του ΚΟΑΠ, αλλά 
και της αποτελεσματικότερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος που 
παρέχεται με τη χορηγία, όπως εξάλλου είναι και ο σκοπός της σχετικής Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών, τόσο κατά τη 
σύσταση και εξουσιοδότησή τους, όσο και κατά τη σχετική οριστικοποίησή τους στο λογιστικό 
σύστημα, οι αρμόδιοι να βεβαιώνονται για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του 
Οργανισμού. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ΓΑΑΠ μάς πληροφόρησε ότι, οι συστάσεις της Υπηρεσίας 
μας λήφθηκαν υπόψη. Όσον αφορά στην πιστοποίηση, από τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, 
για την ύπαρξη στρατηγικού προγραμματισμού με πλάνο δράσης για επίτευξη στόχων, μάς 
ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τη Δήλωση του Επιτρόπου, το έτος 2021, εκκρεμούσαν οδηγίες/ 
κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου για το εν λόγω θέμα. 

5.3 Τμήμα Γεωργίας 

5.3.1 Εισπράξεις – Άρθρο 01.00.502 «Ενοίκια». 

Διενεργήσαμε έλεγχο σε είσπραξη, ημερ.17.9.2021, για ποσό ύψους €4.563, που αφορούσε σε 
ενοίκια από συμβάσεις μίσθωσης οικοπέδων σε κτηνοτροφικές περιοχές, που εισπράχθηκαν από 
το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου (ΕΓΓΑ) την περίοδο 1-31.8.2021.  

Εντοπίσαμε αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία είσπραξης εσόδων, όπως 
διορθώσεις/τροποποιήσεις σε καταστάσεις εισπράξεων και αποδείξεων είσπραξης χωρίς να 
ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία όπως καθορίζεται στην ΔΛΟ 175. Επίσης, παρατηρήθηκε 
ότι στο έντυπο ΓΛ14 (κατάσταση εισπράξεων) τα προβλεπόμενα πεδία όπως αρ. ταμειακής πράξης, 
αρ. έντυπου ΓΛ18 και ημερομηνία κατάθεσης δεν συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο Λειτουργό. 

Σύσταση: Ο υπεύθυνος Λειτουργός να διασφαλίζει ότι για τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις/ 
σβησίματα γίνονται στα πιο πάνω έντυπα ακολουθούνται οι πρόνοιες της σχετικής ΔΛΟ και να 
διασφαλίζει ότι όλα τα πεδία του έντυπου ΓΛ14 συμπληρώνονται κατάλληλα. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι θα γίνει σύσταση για πλήρη συμμόρφωση με τη 
σχετική ΔΛΟ και κατάλληλη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.  
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5.3.2  «Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων» Άρθρο 04.00.202. 

α. Ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του ΤΓ για το 2021 προνοούσε συνολικές δαπάνες 
ύψους €45,1 εκ., από τις οποίες ποσό ύψους €15,9 εκ. εξασφαλίστηκε από πρόσθετες 
πιστώσεις/συμπληρωματικό Προϋπολογισμό και αφορούσαν κυρίως στο υπό αναφορά άρθρο. Οι 
συνολικές δαπάνες του Τμήματος για το ίδιο έτος, ανήλθαν σε  €41,6 εκ. από τις οποίες ποσό ύψους 
€21,4 εκ. (ποσοστό 52% στο σύνολο των δαπανών) αφορούσε στα Μέτρα Στήριξης 
Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων. 

Οι πρόσθετες πιστώσεις για το υπό αναφορά άρθρο εξασφαλίστηκαν στη βάση Αποφάσεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ), με αιτιολογικό τη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων και άλλων 
ομάδων αγροτών από τις επιπτώσεις της πανδημίας - Covid 19, αλλά και την καταβολή 
αποζημιώσεων  στους πληγέντες από την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Ιούλιο του 2021 στις ορεινές 
περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού. Διαπιστώσαμε ότι, όλα τα έντυπα «Αίτηση Χορήγησης Πρόσθετων 
Πιστώσεων» που ετοιμάστηκαν από το Τμήμα δεν έφεραν την υπογραφή του, κατά περίπτωση, 
Προϊστάμενου του Οικονομικού Φορέα.  

Σύσταση:  Το υπό αναφορά έντυπο να συμπληρώνεται επαρκώς.  

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι η σύσταση έχει ληφθεί υπόψη και θα εφαρμοστεί.  

β.  Καταβολή ενισχύσεων σε Οργανώσεις/Οργανωμένα σύνολα. Με βάση την Απόφαση ΥΣ με 
αρ. 90.511 και ημερ. 11.12.2020 εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η καταβολή οικονομικής βοήθειας που 
δεν θα ξεπερνούσε συνολικά τις €558.000 σε συγκεκριμένες Οργανώσεις/Οργανωμένα Σύνολα, με 
βάση το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας Covid-19.    

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, εξετάσαμε πληρωμή, ημερ. 23.6.2021, ποσού ύψους €190.000, που 
αφορούσε στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε δύο από τα πιο πάνω, Οργανωμένα Σύνολα. 
Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση προς το ΥΣ, το ΥΓΑΑΠ αφού αξιολόγησε αιτήματα που έλαβε από 
διάφορα Οργανωμένα Σύνολα εισηγήθηκε εκείνα που θα έπρεπε να τύχουν οικονομικής 
ενίσχυσης, καθώς και το ύψος της. Ωστόσο, στην εν λόγω Πρόταση δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι 
που επιλέγηκαν τα συγκεκριμένα Οργανωμένα Σύνολα και τα κριτήρια με βάση τα οποία 
καθορίστηκε/υπολογίστηκε το ύψος του ποσού που τους καταβλήθηκε. Σημειώνουμε ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 
(Ν.158(Ι)/1999), αναφέρεται ότι οι διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται έπειτα από άσκηση 
διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες. Επιπλέον, με βάση το 
άρθρο 28(1) του ίδιου Νόμου, η αιτιολογία μιας διοικητικής πράξης πρέπει να είναι σαφής, ώστε 
να μην αφήνει αμφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε το διοικητικό 
όργανο στη λήψη της απόφασης.   

Η Διευθύντρια του ΤΓ μας πληροφόρησε ότι η επιλογή των συγκεκριμένων Οργανώσεων/ 
Οργανωμένων Συνόλων στις/στα οποία καταβλήθηκε η ενίσχυση, έγινε από το Υπουργείο ΓΑΑΠ 
αφού αξιολόγησε τα αιτήματα που έλαβε. 
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γ.  Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).   

Διενεργήσαμε έλεγχο σε πληρωμή, ημερ. 2.12.2021, για ποσό ύψους €9.599.062 (ποσό ύψους 
€165.938 κατακρατήθηκε για σκοπούς συμψηφισμού) που αφορούσε στη μεταφορά πιστώσεων 
προς τον ΚΟΑΠ στη βάση τριών σχετικών Αποφάσεων του ΥΣ για καταβολή ενισχύσεων σε τομείς 
της κτηνοτροφίας και επαναπροκήρυξη Σχεδίου στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε 
περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων, λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα 
που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Διαπιστώσαμε ότι, με βάση την παρ. (γ) της 
Απόφασης του ΥΣ αρ. 92.062 ημερ. 27.10.2021, η καταβολή των αποζημιώσεων αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε σχετικά με τα 
πόσα χρήματα είχαν καταβληθεί από τον ΚΟΑΠ μέχρι τότε και πόσες περιπτώσεις αποζημιώσεων 
εξακολουθούν να εκκρεμούν και για ποιο λόγο. 

Η Διευθύντρια του ΤΓ μάς πληροφόρησε ότι, είχαν παραχωρηθεί αποζημιώσεις ύψους περίπου 
€7,8 εκ. από τον ΚΟΑΠ και εκκρεμούσαν περί τις 25 περιπτώσεις δυνητικά δικαιούχων για τις 
οποίες ήταν σε εξέλιξη διοικητικός έλεγχος.   

5.4 Τμήμα Δασών 

5.4.1 Ωρομίσθια 

Από τον έλεγχο των απολαβών ενός Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), διαπιστώσαμε 
λάθος στον υπολογισμό της προσαύξησης. 

Σύσταση: Το Τμήμα να βεβαιώνεται για την ορθότητα του υπολογισμού της προσαύξησης.  

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή με οδηγίες προς 
τα Λογιστήρια του Τμήματος.  

5.4.2  «Άλλα κατασκευαστικά έργα» Άρθρο 08.923. 

Εξετάσαμε πληρωμή που αφορούσε στο πιο πάνω άρθρο δαπανών, με ημερ. 27.12.2021 για ποσό 
ύψους €108.909, βάσει της σύμβασης με αρ. ΤΔ 56/2021, για την προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος ανεφοδιασμού πυροσβεστικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση του ΤΔ στο 
Μάμμαρι. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο θα έπρεπε να είχε αποπερατωθεί εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή στις 26.9.2021. Σύμφωνα με τη «Βεβαίωση 
παραλαβής έργων/ υπηρεσιών» το έργο παραδόθηκε στις 24.9.2021, και η Επιτροπή παραλαβής, 
αφού επιθεώρησε το υπό αναφορά έργο/υπηρεσία στις 19.11.2021, αποφάσισε την  προσωρινή 
παραλαβή του.  

Σύμφωνα με τον όρο 4.4 του Μέρους Ι «Γενικοί Όροι» των όρων συμβολαίου για την πιστή εκτέλεση 
του συμβολαίου και του σχετικού Παραρτήματος 2 του εντύπου προσφοράς, ο εργολάβος όφειλε 
να υποβάλει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου, για ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του 
συμβολαίου, η οποία να παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων, 
δηλαδή για δύο έτη από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου (μέχρι τις 
18.11.2023). Επίσης, σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα, ο εργολάβος όφειλε να υποβάλει 
Εγγύηση Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα για ποσό ίσο με το 5% του ποσού του συμβολαίου, 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/02/2022 

 
 

28 
 

για περίοδο για μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων (19.11.2021-
18.12.2023). Σε σχέση με το θέμα αυτό παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το ΤΔ ενημέρωσε, με επιστολή του ημερ. 16.7.2021, τον ανάδοχο για την κατακύρωση της 
προσφοράς του και ζήτησε από αυτόν την υποβολή Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου με 
ισχύ διάρκειας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της και όχι για την περίοδο που 
προνοούσε ο όρος 4.4 του συμβολαίου. Ο ανάδοχος υπέβαλε, με την υπογραφή της σύμβασης στις 
26.7.2021, την εν λόγω εγγύηση η οποία αφορούσε στην περίοδο 22.7.2021-26.11.2021, δηλαδή 
μέχρι και δύο μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου.  

β. Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε την Εγγύηση Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα μετά την 
προσωρινή παραλαβή του έργου στις 19.11.2021, ούτε το Τμήμα ζήτησε την προσκόμισή της. 
Κατόπιν δικής μας υπόδειξης, ο ανάδοχος υπέβαλε, τον Ιούνιο του 2022, προς το Τμήμα την εν 
λόγω εγγύηση η οποία αφορά στην περίοδο 20.6.2022-18.12.2023.  

γ. Παρατηρήσαμε ότι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και η Εγγύηση Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα θα αφορούσαν περίπου στην ίδια 
χρονική περίοδο, ενώ με βάση τη συνήθη/καλή πρακτική θα έπρεπε η ζητείται μόνο η Εγγύηση 
Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου της οποίας το ποσό θα έπρεπε να μειώνεται στο μισό κατά την 
προσωρινή παραλαβή του έργου.  

δ. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της σύμβασης θα έπρεπε να είχαν τύχει σεβασμού και συνεπώς 
το Τμήμα θα πρέπει να προωθήσει στις αρμόδιες επιτροπές αλλαγών και απαιτήσεων αίτημα για 
αποκοπή από την πληρωμή του αναδόχου, ποσού ίσου με το κόστος έκδοσης των εν λόγω 
εγγυητικών, για το διάστημα που δεν είχαν καλύψει και απαιτείτο από τη σύμβαση. 

Σύσταση: Το Τμήμα να βεβαιώνεται για την έγκαιρη εξασφάλιση των εγγυήσεων βάσει των όρων 
της σύμβασης, γεγονός πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας.   

Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα προχωρήσει στην έκδοση τμηματικής 
εγκυκλίου επιστολής υπό τη μορφή Ενημερωτικού Δελτίου για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, με 
την οποία θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική ευθύνη που έχουν οι Συντονιστές, ώστε να 
βεβαιώνονται για την έγκαιρη εξασφάλιση των εγγυήσεων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
της Δημοκρατίας.  

5.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

5.5.1 Οικονομικός Έλεγχος Εσόδων. 

α. Τήρηση εντύπων ΓΛ14 και ΓΛ14Α. 

(i) Παρατηρήσαμε ότι, τα προβλεπόμενα πεδία στα έντυπα ΓΛ14 και ΓΛ14Α «Κατάσταση 
Εισπράξεων», όπως ημερομηνία κατάθεσης, υπογραφή εισπράκτορα, αρ. αναφοράς 
(αρ. ταμειακής πράξης), και κατάταξη (Κεφάλαιο και Άρθρο ή Λογαριασμός που θα 
πιστωθεί) δεν συμπληρώνονται κατάλληλα. 
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 Επίσης, παρατηρήσαμε ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των κονδυλίων εσόδων του 
Τμήματος, προκύπτει ανάγκη επικόλλησης πρόσθετου εντύπου ΓΛ14Α, το οποίο 
ωστόσο δεν αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο. 

(ii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 31, εισπράξεις που διενεργούνται από υπό-εισπράκτορες, εκ 
μέρους Λειτουργών Είσπραξης εσόδων, πρέπει να καταχωρίζονται έγκαιρα σε 
Βοηθητικό Βιβλίο Ταμείου και στο τέλος της μέρας να παραδίδονται, έναντι απόδειξης, 
στον Λειτουργό Είσπραξης εσόδων. 

 Διαπιστώσαμε ότι, στις περιπτώσεις όπου οι υπό-εισπράκτορες των ΚΓ του Τμήματος 
και των ΕΓ Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου διενεργούν εισπράξεις, δεν τις καταχωρίζουν 
σε Βοηθητικό Βιβλίο Ταμείου (ΓΛ14), το οποίο να παραδίδουν στον κύριο εισπράκτορα 
(Λειτουργό Είσπραξης Εσόδων), με έκδοση απόδειξης είσπραξης (Έντυπο ΓΛ18). Αυτό 
επηρεάζει την κατάλληλη συμπλήρωση του εντύπου ΓΛ14Α, όσον αφορά στην 
ενσωμάτωση των εισπράξεών τους. 

 Επίσης διαπιστώσαμε ότι, στο ΕΓ Λάρνακας το Βιβλίο Ταμείου χρησιμοποιείτο από δύο 
Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων.        

Σύσταση: Ο υπεύθυνος Λειτουργός να διασφαλίζει ότι όλα τα πεδία των εντύπων ΓΛ14 και ΓΛ14Α 
συμπληρώνονται κατάλληλα. Επίσης, οι Αρμόδιοι, κατά περίπτωση, Λειτουργοί να 
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ΔΛΟ 31, καθώς και να τηρούν τα σχετικά προβλεπόμενα 
έντυπα. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι τόσο στα ΚΓ όσο και τα ΕΓ λειτουργεί μόνο ένα Ταμείο 
και οι λειτουργοί που διενεργούν εισπράξεις, είναι όλοι εξουσιοδοτημένοι Λειτουργοί Είσπραξης 
Εσόδων. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποεισπράκτορες αλλά υπάρχουν δύο ή τρείς Λειτουργοί 
Είσπραξης Εσόδων, έτσι ώστε να υπάρχει αντικαταστάτης όταν απουσιάζει κάποιος υπό αναφορά 
Λειτουργός. Σχετικά με την τήρηση των εντύπων ΓΛ14 και ΓΛ14Α, μας πληροφόρησε ότι ο 
υπεύθυνος Λειτουργός θα φροντίσει έτσι ώστε όλα τα πεδία των εντύπων να συμπληρώνονται 
κατάλληλα. 

β. Καταχώριση βιβλίων είσπραξης σε Μητρώα, επιθεώρηση, φύλαξη και καταστροφή τους.  

(i) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 59(α), οι Λειτουργοί Είσπραξης εσόδων πρέπει να τηρούν στοιχεία 
για όλα τα βιβλία είσπραξης που εκδόθηκαν σ' αυτούς, είτε σε Μητρώο, είτε σε 
Μητρώο Εγγραφής Βιβλίων Είσπραξης.  

 Παρατηρήσαμε ότι στα ΚΓ του Τμήματος, το σχετικό Μητρώο που τηρείται αφορά και 
στους δύο Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων, αντί να τηρείται ξεχωριστό για τον καθένα. 

(ii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 59(β), ο Προϊστάμενος του Τμήματος πρέπει να βεβαιώνεται ότι η 
ποσότητα των αχρησιμοποίητων βιβλίων είσπραξης, στην κατοχή των Λειτουργών 
Είσπραξης εσόδων, δεν υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες τους.  

 Από έλεγχο στο Μητρώο Βιβλίων Είσπραξης των ΚΓ του Τμήματος και των ΕΓ Λάρνακας, 
Λεμεσού και Πάφου διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να βεβαιωθεί κατά πόσο ο αριθμός 
των εν λόγω βιβλίων που εκδίδονται υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες, αφού 
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εκδίδονται νέα βιβλία είσπραξης χωρίς να έχουν επιστραφεί αυτά που 
συμπληρώθηκαν, μέχρι και εννέα χρόνια πριν. Επίσης διαπιστώσαμε ότι, Λειτουργοί 
Είσπραξης εσόδων του ΚΓ του Τμήματος, που έχουν απαλλαγεί από αυτά τα καθήκοντα 
εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχουν επιστρέψει τα βιβλία εισπράξεων που εκδόθηκαν 
προς αυτούς. 

(iii) Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 61 το απόθεμα των βιβλίων είσπραξης καθώς και το Μητρώο 
Βιβλίων Είσπραξης, πρέπει να φυλάσσονται από πρόσωπο το οποίο δεν είναι 
Λειτουργός Είσπραξης εσόδων. Εξαίρεση σε αυτό μπορεί να γίνει μόνο στις 
περιπτώσεις γραφείων σε απόκεντρα μέρη, όπου υπάρχει μόνο ένας Λειτουργός.  

 Όπως πληροφορηθήκαμε, στο ΕΓ Πάφου και στο ΕΓ Λεμεσού, τα Μητρώα Βιβλίων 
Είσπραξης φυλάσσονται από πρόσωπα τα οποία είναι και Λειτουργοί Είσπραξης 
εσόδων. 

Σύσταση: Λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται 
συμμόρφωση με τις ΔΛΟ 59(α), 59(β) και 61. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι οι συστάσεις μας έχουν ήδη ή θα 
υιοθετηθούν καθώς επίσης ότι θα εξετάσει το θέμα της μη επιστροφής των βιβλίων 
είσπραξης και θα λάβει  τα ανάλογα διορθωτικά μέτρα. 

(iv) Επιθεώρηση βιβλίων είσπραξης. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 61, τα βιβλία είσπραξης πρέπει 
να επιθεωρούνται περιοδικά από υπεύθυνο Λειτουργό, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
αχρησιμοποίητα έντυπα παραμένουν άθικτα. Παρατηρήσαμε ότι τα βιβλία είσπραξης 
των ΕΓ Λάρνακας και Πάφου δεν έφεραν ένδειξη επιθεώρησης από υπεύθυνο 
Λειτουργό. 

Σύσταση: Ο κατά περίπτωση οριζόμενος υπεύθυνος Λειτουργός να επιθεωρεί τα 
βιβλία είσπραξης και να τεκμηριώνει την επιθεώρηση με βάση τη ΔΛΟ 61. 

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

(v) Καταστροφή βιβλίων είσπραξης. Διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν διενεργηθεί 
καταστροφές των βιβλίων είσπραξης των ΚΓ του Τμήματος και του ΕΓ Λάρνακας τα 
τελευταία χρόνια, παρόλο ότι έχει παρέλθει κατά πολύ η ελάχιστη προβλεπόμενη από 
τη ΔΛΟ 170 περίοδος φύλαξης των πέντε χρόνων. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ να προβεί σε καταστροφή των βιβλίων είσπραξης εφόσον παρήλθε 
η ελάχιστη χρονική περίοδος που καθορίζεται από τις ΔΛΟ, ακολουθώντας την 
ενδεδειγμένη διαδικασία, ύστερα από έγκριση της Γενικής Λογίστριας. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας.  

(vi) Διπλότυπα είσπραξης. Διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου Λειτουργός Είσπραξης 
εσόδων του ΕΓ Λάρνακας χρησιμοποιούσε βιβλίο είσπραξης το οποίο ήταν χρεωμένο 
σε άλλο εισπράκτορα. 
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Σύσταση: Τα βιβλία είσπραξης να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον 
Λειτουργό Είσπραξης εσόδων στον οποίο έχουν εκδοθεί βάσει του Μητρώου Βιβλίων 
Είσπραξης. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας.  

γ. Φύλαξη Μετρητών. Διαπιστώσαμε ότι στο ΕΓ Λάρνακας τα μετρητά φυλάσσονται σε 
χρηματοκιβώτιο, που βρίσκεται στο γραφείο ενός από τους Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων, 
ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου γνωρίζουν τουλάχιστον τρία 
άτομα και δεν φέρει κλειδί, ως δεύτερο επίπεδο ασφαλείας, γεγονός που δεν διασφαλίζει 
την ασφαλή φύλαξη των μετρητών. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ να λάβει κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση της ασφαλούς φύλαξης των 
μετρητών.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη 
των μετρητών.   

δ. Συμφιλίωση μηνιαίων καταστάσεων εσόδων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του 
Γενικού Λογιστηρίου αρ. 2/2016 ημερ. 23.3.2016, στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει απαραίτητα 
να επιβεβαιώνεται ότι στις μηνιαίες καταστάσεις ΕΠΒ21 (Αναλυτική Κίνηση Λογαριασμών), 
αποτυπώνονται ορθά όλες οι συναλλαγές του μήνα και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων, θα 
πρέπει να αποστέλλουν σχετική πιστοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με 
κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, όχι αργότερα από το τέλος του δεύτερου 
μήνα που ακολουθεί τον μήνα που αφορά η συμφιλίωση.   

Διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που οι μηνιαίες καταστάσεις ΕΠΒ 21 εκτυπώνονται για όλους τους 
μήνες και συμφιλιώνονται με τις αποδείξεις εισπράξεων του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ18Α), 
καθώς και άλλες εισπράξεις, αυτό σε κάποιες περιπτώσεις διενεργείται με καθυστέρηση.  

Σύσταση: Το ΤΑΥ να εφαρμόζει τα χρονοδιαγράμματα της υπό αναφορά εγκυκλίου 
επιστολής. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας.  

ε. Μετρήσεις αντλιοδηγών. Κατά τον έλεγχο είσπραξης του ΕΓ Αμμοχώστου, ημερ. 16.3.2021 
για ποσό ύψους €2.590 που διενεργήθηκε μέσω του ΣΤΝ, δεν κατέστη δυνατό να 
εντοπίσουμε τις πραγματικές μετρήσεις των αντλιοδηγών για το σχετικό τιμολόγιο άρδευσης 
και κατ’ επέκταση να βεβαιώσουμε τις ποσότητες/ενδείξεις υδρομετρητή που αναγράφονταν 
σε αυτό.  Ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτό να επιβεβαιώσουμε την ορθή χρέωση κατανάλωσης 
για την περίοδο 1.3.2020 – 30.6.2020. 

Σύσταση: Οι αντλιοδηγοί να επιστρέφουν συμπληρωμένα τα έντυπα/βιβλιάρια για  
ταξινόμηση και φύλαξη στα ΚΓ του ΤΑΥ, ώστε να μπορεί να τεκμηριώνεται η ορθότητά των 
ποσοτήτων που χρεώνονται στους καταναλωτές και να ασκείται η επαρκής εποπτεία. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΕΓ Αμμοχώστου θα επανεξετάσει τη 
διαδικασία που ακολουθείται για την καταγραφή των μετρήσεων και τη φύλαξη των 
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εντύπων, όπως αναφέρεται στη σύσταση μας, έτσι ώστε όπου υπάρχουν περιθώρια, αυτή να 
βελτιωθεί.   

στ. Τιμολόγηση μέσω επιμέρους συστήματος. 

(i) Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για το έτος 2020, εξετάσαμε είσπραξη που διενεργήθηκε μέσω του μηχανογραφημένου 
ΣΤΝ για ποσό ύψους €986.722, που αφορούσε σε τιμολόγιο, ημερ. 13.4.2020, ποσού 
ύψους €1.051.543. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η συνολική ατελής ποσότητα 
νερού, ύψους 170.403 κ.μ., η οποία αφαιρέθηκε από το υπό αναφορά τιμολόγιο του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, δεν συνάδει με την ποσότητα νερού που έχει 
συμφωνηθεί με τις Κοινότητες μέλη του Κοινού Σχεδίου Μουταγιάκας, η οποία 
ανέρχεται στα 159.900 κ.μ. νερού. Επιπλέον, διαπιστώσαμε λάθος στο ποσό του 
τιμολογίου. Η Διευθύντρια του ΤΑΥ, με επιστολή της  τον Δεκέμβριο 2021, μας 
πληροφόρησε ότι η υπό αναφορά είσπραξη, ύψους €986.722, είναι ορθή και αυτό που 
παρουσίασε λάθος/ασυμφωνία ήταν το παραστατικό τιμολογίου, το οποίο μάλλον, 
δημιουργήθηκε κατά την εκτύπωσή του, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την 
Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του ελέγχου.   

(ii) Επίσης από έλεγχο που διενεργήσαμε το προηγούμενο έτος σε είσπραξη, ημερ. 
13.10.2020, για ποσό ύψους €2.288.135, που διενεργήθηκε μέσω του 
μηχανογραφημένου ΣΤΝ, διαπιστώσαμε ότι το ποσό της υπό αναφορά είσπραξης, 
παρότι συμφωνούσε με την Καρτέλα Οφειλέτη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 
Λεμεσού, δεν συμφωνούσε με το συνολικό ποσό των σχετικών τιμολογίων, ημερ. 
31.7.2020 και 1.8.2020, ποσού ύψους €1.202.535 και €1.227.714, αντίστοιχα. Όπως μας 
πληροφόρησε η Διευθύντρια του ΤΑΥ, τον Δεκέμβριο 2021 η υπό αναφορά χρέωση 
ύψους €2.288.135 είναι ορθή και ότι αυτό που παρουσίασε λάθος ήταν και πάλι το 
παραστατικό λογαριασμού.  Η Διευθύντρια μας ενημέρωσε επίσης ότι ειδοποιήθηκε 
σχετικά ο ανάδοχος Λειτουργός και Συντήρησης του ΣΤΝ για έρευνα και διόρθωση των 
πιο πάνω λαθών και ανάλογα με τον λόγο, θα τίθεντο ασφαλιστικές δικλίδες.  Ωστόσο, 
όπως πληροφορηθήκαμε τον Ιούλιο 2022, από την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας 
Αρδευτικών έργων, το συμβόλαιο Λειτουργίας και Συντήρησης του ΣΤΝ έχει λήξει και 
ως εκ τούτου η αιτία εμφάνισης των υπό αναφορά λαθών δεν εντοπίστηκε και δεν 
διορθώθηκε.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι οι αναφερόμενες χρεώσεις είναι ορθές και αποδεκτές 
από τον πελάτη και ότι το πρόβλημα αφορά στην εκτύπωση του σχετικού παραστατικού 
(λογαριασμού) και θα επιλυθεί στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης του ΣΤΝ, όταν αυτή 
ανανεωθεί. 

5.5.2 Εφαρμογή των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα 
Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών του 2017 (ΚΔΠ 48/2017).  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 «Έναρξη Ισχύος» των υπό αναφορά Κανονισμών, οι παροχείς 
υπηρεσιών νερού ύδρευσης και άρδευσης οφείλουν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα, κατά 
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περίπτωση, τέλη, σε δύο με έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλ. στις 10.2.2017. Παρατηρήσαμε ότι το Τμήμα δεν έχει 
προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 5 των υπό αναφορά Κανονισμών, κατά παράβαση των 
προνοιών τους. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι τα ΕΓ έχουν στείλει επιστολές με τις οποίες 
ενημερώνονται οι χρήστες για τα τέλη τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν.   

5.5.3 Ωρομίσθια  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε σε τέσσερεις πληρωμές, που αφορούσαν σε μισθοδοσία ΩΚΠ, 
διαπιστώσαμε και πάλι ότι, κατά το έτος 2021, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, δεν τηρείτο στο 
Λογιστήριο του ΤΑΥ το προβλεπόμενο έντυπο ΓΕΝ94 «Δελτίο Υπηρεσίας ΩΚΠ». Αντί αυτού, τηρείτο 
κατάσταση με τίτλο «Αναπροσαρμογές απολαβών Ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού», στην 
οποία ωστόσο δεν παρουσιάζονται όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο ΓΕΝ 94 στοιχεία, όπως 
ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία ένταξης στο έκτακτο και τακτικό ΩΚΠ, διεύθυνση, κ.ά. 
Σημειώνουμε ότι το Τμήμα συμμορφώθηκε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας από την 1.1.2022, 
οπότε άρχισε η συμπλήρωση του προβλεπόμενου έντυπου ΓΕΝ94 «Δελτίο Υπηρεσίας ΩΚΠ». 

Σύσταση: Το Τμήμα να βεβαιώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις συμπληρώνεται το 
προβλεπόμενο έντυπο ΓΕΝ94 «Δελτίο Υπηρεσίας ΩΚΠ».  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ λαμβάνει υπόψη τη σύστασή μας.  

5.5.4 «Αγορά ύδατος» Μονάδες αφαλάτωσης νερού (Άρθρο 03.213).  

Από έλεγχο οριζόντιων εσωτερικών δικλίδων πληρωμών σε 12 πληρωμές, από τις οποίες σε πέντε 
περιπτώσεις διενεργήσαμε επιπρόσθετα οικονομικό και κανονιστικό έλεγχο και που αφορούσαν 
στην αγορά νερού από τις Μονάδες αφαλάτωσης νερού στη Δεκέλεια, Λεμεσό, Λάρνακα και 
Βασιλικό, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

α. Φορολογική μεταχείριση Μονάδων αφαλάτωσης νερού σε κατάσταση αναμονής. Όπως 
αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, οι πληρωμές που διενεργούσε το ΤΑΥ 
μέχρι και μέρος του 2020 στους Αναδόχους των τεσσάρων υπό αναφορά Μονάδων αφαλάτωσης 
νερού, συμπεριελάμβαναν επιβάρυνση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με μειωμένο 
συντελεστή ύψους 5%, ανεξάρτητα αν οι Μονάδες βρίσκονταν σε λειτουργία ή εφεδρεία/ 
κατάσταση αναμονής.  

Κατά το 2016, ο Ανάδοχος της Μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Βασιλικό (Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ)) είχε αμφισβητήσει την ορθότητα της υπό αναφορά φορολογικής μεταχείρισης, 
αφού, όπως ισχυρίστηκε, για τις πληρωμές που δεν αφορούσαν σε αγορά ύδατος, αλλά σε 
κατάσταση αναμονής της Μονάδας, θα έπρεπε να εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ ύψους 19%, 
αφού αυτό δεν ενέπιπτε στην κατηγορία αγοράς ύδατος, αλλά παροχής υπηρεσιών, όπου δεν 
εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.  

Επίσης κατά το 2020, το ίδιο θέμα είχε εγερθεί και από τον Ανάδοχο της Μονάδας αφαλάτωσης 
Λεμεσού, αφού μέχρι τότε και παρά την έλευση τεσσάρων ετών, το θέμα δεν είχε ακόμα επιλυθεί. 
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Η ανάγκη για επίλυση του θέματος κατέστη επιτακτική όταν από τον Δεκέμβριο 2019, με οδηγίες 
του ΤΑΥ, οι Μονάδες τίθονταν μερικώς ή ολικώς σε κατάσταση αναμονής, λόγω αυξημένων 
αποθεμάτων νερού στα φράγματα, και ως εκ τούτου αναμενόταν να προκύψει σημαντικό θέμα 
στις πληρωμές σχετικά με τον συντελεστή του ΦΠΑ. Μετά που ο Έφορος Φορολογίας ζήτησε από 
τους Αναδόχους των Μονάδων να καταβάλλουν  ΦΠΑ ύψους 19% όταν αυτές βρίσκονται σε 
κατάσταση αναμονής και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή ΦΠΑ ύψους 5% εμπεριέκλειε 
κινδύνους επιβολής προστίμων στις Μονάδες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, το ΤΑΥ άρχισε, 
κατά το 2020, να καταβάλλει ΦΠΑ με συντελεστή 19% για τις περιόδους εφεδρείας.  

Για επίλυση του πιο πάνω, το ΤΑΥ είχε αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία με επιστολές του ημερ. 
4.3.2016. 3.10.2016, 26.10.2018, 8.2.2019, 3.9.2019 και 22.4.2020 για γνωμάτευση, χωρίς ωστόσο 
να λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Συναφώς σημειώνουμε ότι το ΤΑΥ, στην απαντητική του 
επιστολή που αφορούσε στο έτος 2020, μας ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι ο καθορισμός του 
συντελεστή ΦΠΑ για τις υπό αναφορά περιπτώσεις αφορά σε καθαρά τεχνικό θέμα και προς τούτο 
με επιστολή του ημερ. 13.12.2021, προς τον Γενικό Εισαγγελέα, επανήλθε επί του θέματος, 
ζητώντας σχετική γνωμάτευση, παρόλο που, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, το θέμα είχε επιλυθεί, 
εντός του 2020, στη βάση υποδείξεων του καθ’ ύλην αρμόδιου Εφόρου Φορολογίας. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι ο καθορισμός του συντελεστή ΦΠΑ για τις περιπτώσεις αυτές αφορούσε 
σε καθαρά τεχνικό θέμα, το οποίο θα έπρεπε να είχε επιλυθεί εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος, σε συνεννόηση με το Τμήμα Φορολογίας.  

Σύσταση: Το ΤΑΥ, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΓΑΑΠ, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για επίλυση τέτοιων διαφορών το συντομότερο δυνατό, ιδιαίτερα όταν αυτές 
επηρεάζουν σημαντικά τον Προϋπολογισμό του ΤΑΥ και κατ΄ επέκταση του Κράτους.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των Μονάδων 
Αφαλάτωσης Νερού σε κατάσταση αναμονής, έχει διευθετηθεί από τις αρχές του 2020, όταν το 
ΤΑΥ άρχισε να εφαρμόζει τις υποδείξεις του Εφόρου Φορολογίας για καταβολή 19% ΦΠΑ όταν οι 
Μονάδες έμπαιναν σε κατάσταση αναμονής. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της επί του θέματος, αφού το ίδιο Τμήμα τον Δεκέμβριο 2021, 
επανήλθε επί του θέματος, ζητώντας σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 

Επίσης το ΤΑΥ, μας πληροφόρησε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεργασία και 
με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου ΓΑΑΠ, για επίλυση των υπό αναφορά διαφορών το συντομότερο δυνατό.  

β. Μονάδες αφαλάτωσης νερού στη Λεμεσό και Λάρνακα. Οι Ανάδοχοι των Μονάδων 
αφαλάτωσης Λεμεσού και Λάρνακας είναι κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιες 
εταιρείες και ορισμένες από τις διαπιστώσεις μας είναι οι ίδιες ή παρόμοιες και για τις δύο 
περιπτώσεις. 

Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Λεμεσό. Η σύμβαση για τη Μονάδα αφαλάτωσης νερού 
Λεμεσού (ΤΑΥ 95/2007) συνομολογήθηκε στις 7.8.2009 και αφορούσε στην κατασκευή της 
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Μονάδας και στη λειτουργία της για περίοδο 20 χρόνων. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο του 2012, οπόταν και άρχισε η λειτουργία της.  

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, διαπιστώσαμε και πάλι ότι, 
και κατά το 2021, παρέμεναν διαφορές μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου της σύμβασης ως 
προς τον υπολογισμό της τιμής μονάδας απόσβεσης κεφαλαίου (capital recovery rate). Λόγω 
της πιο πάνω διαφωνίας, το ΤΑΥ προχωρεί σε πληρωμές με βάση αντίγραφο του εκάστοτε 
τιμολογίου, στο οποίο αναγράφει χειρόγραφα τα ποσά τα οποία θεωρεί ως ορθά, ενώ το 
πρωτότυπο τιμολόγιο αποτελεί μέρος των συνημμένων εγγράφων στο σχετικό δελτίο 
πληρωμής. Επίσης, οι πίνακες που ετοιμάζονταν από τον Ανάδοχο της σύμβασης, στους 
οποίους παρουσιάζονται αναλύσεις σχετικών ποσοτήτων νερού, οι τιμές μονάδας και οι 
σχετικοί υπολογισμοί, δεν προσυπογράφονται από το ΤΑΥ, αλλά ούτε οι αντίστοιχοι πίνακες 
που ετοιμάζονται από το ΤΑΥ, προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 

Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Λάρνακα. Η σύμβαση για τη Μονάδα αφαλάτωσης νερού 
Λάρνακας (ΤΑΥ 57/2010) συνομολογήθηκε στις 26.1.2012 και αφορούσε στην ανακαίνιση της 
Μονάδας και στη λειτουργία της για περίοδο 25 χρόνων. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο του 2015, οπόταν και άρχισε η λειτουργία της. 

Όπως αναφερθήκαμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, όσον αφορά στη Μονάδα 
Λάρνακας, διαπιστώθηκε ότι παραμένει η διαφωνία μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου της 
σύμβασης, ως προς τους υπολογισμούς (απαιτήσεις/claims for relief και αντίστοιχους 
τόκους), με αποτέλεσμα το ποσό των εκάστοτε πληρωμών να μην συμφωνεί με το αντίστοιχο 
των τιμολογίων. Για τον λόγο αυτό, το ΤΑΥ, όπως και στην περίπτωση της Μονάδας 
αφαλάτωσης Λεμεσού, προχωρεί στην πληρωμή με βάση αντίγραφο του εκάστοτε 
τιμολογίου, στο οποίο αναγράφει τα ποσά τα οποία θεωρεί ως ορθά. Σημειώνεται ότι, το 
πρωτότυπο τιμολόγιο αποτελεί μέρος των συνημμένων εγγράφων στο σχετικό δελτίο 
πληρωμής. Επίσης, οι πίνακες που ετοιμάζονταν από τον Ανάδοχο της σύμβασης, στους 
οποίους παρουσιάζονται οι αναλύσεις σχετικών ποσοτήτων νερού, οι τιμές μονάδας και οι 
σχετικοί υπολογισμοί, δεν προσυπογράφονται από το ΤΑΥ, αλλά ούτε οι αντίστοιχοι πίνακες, 
που ετοιμάζονται από το ΤΑΥ, προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 

Με σκοπό την επίλυση τόσο των υπό αναφορά διαφορών, όσο και άλλων, κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, συνομολογήθηκαν, στις 20.5.2021, 
Ad-Hoc Συμφωνίες Επίλυσης Διαφορών μεταξύ του ΤΑΥ και των Αναδόχων των δύο Μονάδων και, 
στις 17.6.2021, οι Ανάδοχοι υπέβαλαν, με βάση το Άρθρο 5 των Συμφωνιών, τα Notices of Dispute, 
μαζί με τις απαιτήσεις τους. Μετά τον καθορισμό δικηγόρων της Δημοκρατίας, για υποβοήθηση 
της διαδικασίας εξεύρεσης φιλικού διακανονισμού, το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερ. 20.8.2021, 
προώθησε στον Γενικό Εισαγγελέα, για οδηγίες, τις επιστολές του ημερ. 16.8.2021, με τις οποίες 
υπέβαλε στους Αναδόχους τη θέση του στις απαιτήσεις τους, καθώς και τις ανταπαιτήσεις του και 
τις σχετικές απαντητικές επιστολές των Αναδόχων ημερ. 19.8.2021. 

Σημειώσαμε ότι, ο Ανάδοχος της Μονάδας Λάρνακας, με επιστολή του ημερ. 8.10.2021, προς το 
ΤΑΥ, εξέφρασε τη μεγάλη του απογοήτευση ως προς το αποτέλεσμα σχετικής συνάντησης που 
είχαν οι δύο πλευρές στις 5.10.2021, τόσο για τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα της συνάντησης, οι 
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οποίες έγιναν την τελευταία στιγμή από την κυβερνητική πλευρά, όσο και την άρνηση της 
τελευταίας να διεξαχθεί η όλη διαδικασία στην αγγλική γλώσσα, παρόλο που μέχρι τώρα όλη η 
μεταξύ τους αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης της σύμβασης και της Ad-
Hoc Συμφωνίας Επίλυσης Διαφορών ήταν στη γλώσσα αυτή και παρά το γεγονός ότι η πλευρά του 
Αναδόχου περιελάμβανε υψηλόβαθμα στελέχη από το Ισραήλ. 

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις μεταξύ των δύο 
πλευρών, χωρίς όμως, όπως μας πληροφόρησε το ΤΑΥ, μέχρι σήμερα, να επέλθει οριστική επίλυση 
του θέματος. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για επίλυση των διαφορών το συντομότερο δυνατόν. Στο μεταξύ, θεωρούμε ότι δεν 
μπορεί να συνεχίσει άλλο η μη επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών για τις 
καθυστερήσεις εκ μέρους του Ανάδοχου στην αρχική φάση ανακαίνισης της Μονάδας στην 
Λάρνακα. Επίσης, εάν από τις διαφορές που προέκυψαν, διαφάνηκε η ύπαρξη ασάφειας στους 
όρους της σύμβασης, τότε στα έγγραφα μελλοντικών διαγωνισμών πρέπει να γίνουν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε σχετικά με τις Μονάδες Αφαλάτωσης Νερού στη Λεμεσό 
και Λάρνακα οι υπολογισμοί στα πιστοποιητικά πληρωμής του κάθε μέρους στη κάθε περίπτωση, 
δεν προσυπογράφονται από τα άλλα μέρη λόγω διαφορών και το ΤΑΥ προχωρά με τις πληρωμές 
βάσει των δικών του υπολογισμών. Μας πληροφόρησε επίσης ότι το ΤΑΥ, σε συνεργασία με τη 
Νομική Υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση των διαφορών το 
συντομότερο δυνατόν. Επιπρόσθετα μάς ανάφερε ότι σχετικά με την τροποποίηση των όρων σε 
νέα έγγραφα διαγωνισμών, το Τμήμα κατά την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών για οποιοδήποτε 
έργο και ειδικότερα για τις Μονάδες αφαλάτωσης, λαμβάνει σοβαρά υπόψη την εμπειρία και τα 
δεδομένα μέσα από τη διαχείριση προηγούμενων συμβάσεων.  

Σχετικά με τη μη επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών για τις καθυστερήσεις εκ μέρους 
του Ανάδοχου διατηρούμε τις απόψεις μας.  

γ. Μονάδα αφαλάτωσης νερού στο Βασιλικό. Η σύμβαση ΤΑΥ 10/2010 συνομολογήθηκε στις 
4.2.2010 (τροποποίηση της σύμβασης ΤΑΥ 10/2009) για την προμήθεια νερού από την ΑΗΚ, από τη 
Μονάδα αφαλάτωσης στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού. 

(i) Αύξηση ορίου βορίου και μείωση τιμής στο παραγόμενο πόσιμο νερό. Με βάση τη 
σύμβαση, το όριο του βορίου  στο παραγόμενο νερό καθορίστηκε σε 0,5  parts per 
million (ppm). Όπως αναφέραμε και στις επιστολές μας που αφορούσαν στον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2018 και 2019, 
η ΑΗΚ, με επιστολή της ημερ. 18.9.2017, είχε εισηγηθεί την αύξηση του ορίου βορίου 
στο 0,67ppm, αφού ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας προδιέγραφε ως όριο το 1ppm, οι 
συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη 
θάλασσα, δυσχεραίνουν την επίτευξη του συμβατικού ορίου του βορίου με την 
υφιστάμενη τεχνολογία και επιβαλλόταν η αυξημένη χρήση καυστικού νατρίου για 
επίτευξη του στόχου. Επίσης, είχε αναφέρει ότι η αύξηση του ορίου θα απέφερε 
εξοικονόμηση στην κατανάλωση του καυστικού νατρίου και κατ΄ επέκταση τη μείωση 
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της τιμής του παραγόμενου πόσιμου νερού, καθώς και ότι, η εν λόγω εισήγηση γινόταν 
προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας και η 
εξασφάλιση προμήθειας πόσιμου νερού στα νοικοκυριά. Κατόπιν οδηγιών του 
Διευθυντή του ΤΑΥ, η εν λόγω Μονάδα συνέχισε να παραδίδει αφαλατωμένο νερό 
εντός των ποιοτικών ορίων βάσει του ορίου που καθόριζε ο Διεθνής Οργανισμός 
Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της Μονάδας στην κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης ήταν απολύτως αναγκαία. 

Λόγω του ότι η Μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού λειτουργούσε χωρίς διακοπή, δεν 
κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις για βελτίωση του 
ορίου βορίου και ως εκ τούτου, η παραγωγή νερού με αυξημένο όριο βορίου 
παρατηρήθηκε και κατά το 2019.  

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα, στις προηγούμενες επιστολές μας η Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ενέκρινε εισηγήσεις της Τμηματικής Επιτροπής 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΕΑ), για την αύξηση του ορίου βορίου και ανάλογη μείωση 
της τιμής μονάδας, για συγκεκριμένες περιόδους.  

Σε σύσκεψη του Υπουργού ΓΑΑΠ, που είχε πραγματοποιηθεί στις 6.10.2020, με 
συμμετοχή του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ, οι τελευταίοι ανέφεραν ότι 
το πρόβλημα με τα επίπεδα βορίου είχε διορθωθεί μετά την αλλαγή των μεμβρανών 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρά το πιο πάνω, διαπιστώσαμε ότι το εν λόγω 
πρόβλημα δεν επιλύθηκε τελικά, αφού μέχρι και τον Ιούνιο 2022, ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του ελέγχου μας,  παρατηρούνταν αυξημένα επίπεδα βορίου στο νερό 
που παρέλαβε το ΤΑΥ από τη συγκεκριμένη Μονάδα.   

Ελέγξαμε την πληρωμή προς τον Ανάδοχο της Μονάδας αφαλάτωσης Βασιλικού που 
αφορούσε στη χρονική περίοδο από 1.8 – 31.10.2021 (ποσού ύψους €4.889.898,13 και 
ημερ. 28.12.2021). Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα Τεχνικού Μηχανικού της 
Υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Υδρευτικών Έργων του ΤΑΥ, ημερ. 20.12.2021, 
προς την Προϊστάμενη της υπό αναφορά Υπηρεσίας (Συντονίστρια της σύμβασης), κατά 
την εν λόγω περίοδο παρουσιάστηκαν, για 46 μέρες, υπερβάσεις στη συγκέντρωση 
βορίου του αφαλατωμένου νερού που παραδόθηκε. Ο Τεχνικός Μηχανικός εισηγήθηκε 
την αφαίρεση, από το ποσό του σχετικού τιμολογίου, συνολικού ποσού ύψους €27.600, 
το οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια, στην εξοικονόμηση της ΑΗΚ σε καυστικό 
νάτριο (NaOH) κατά την εν λόγω περίοδο. Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα 
εξής: 

 Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το ΤΑΥ παρέλαβε ποσότητα αφαλατωμένου 
νερού, που ήταν, ουσιαστικά, εκτός προδιαγραφών και εκ των πραγμάτων 
εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια της σύμβασης εκ των υστέρων. 

 Ενώ κατά τα έτη 2018 και 2019 το ΤΑΥ προχώρησε σε πληρωμές των εκτός 
προδιαγραφών ποσοτήτων νερού μόνο μετά τις σχετικές αποφάσεις της ΚΕΑΑ, 
για την υπό αναφορά πληρωμή, η Συντονίστρια της σύμβασης δεν προώθησε το 
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θέμα στην ΤΕΑΑ και κατ΄ επέκταση ούτε στην ΚΕΑΑ, αλλά προώθησε την πληρωμή 
ποσού €2.890.728, που αφορούσε σε εκτός προδιαγραφών 2.504.358 κ.μ. 
αφαλατωμένου νερού. Σημειώνεται ότι, το ποσό αυτό αφορά στο 59,12% της 
συνολικής πληρωμής. Σχετικά αναφέραμε ότι, για το πιο πάνω δεν εντοπίσαμε 
πρόσθετη σχετική αλληλογραφία που να αιτιολογεί την απόφαση του ΤΑΥ για μη 
προώθηση του θέματος στην ΚΕΑΑ, σε αντίθεση με το πως έπραξε για αντίστοιχο 
θέμα στο παρελθόν.  

Συναφώς αναφέραμε ότι, σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, με βάση τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων βορίου για τον Ιούνιο του 2022, οι σχετικές 
συγκεντρώσεις βρίσκονταν και πάλι εκτός των ορίων της Σύμβασης. Εκφράσαμε την 
άποψη ότι τα πιο πάνω θέματα είναι πολύ σοβαρά και ζητήσαμε όπως μας 
επεξηγηθούν οι λόγοι για τις σχετικές ενέργειες του ΤΑΥ. 

Σύσταση:  Το ΤΑΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των συμβάσεων να συμμορφώνεται με τα 
προβλεπόμενα. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι, επειδή είχε διαφανεί ότι η αποκοπή που 
εφαρμόστηκε μέχρι τότε δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό για τον οποίο είχε δοθεί έγκριση, 
δηλαδή να δοθεί χρόνος στον Ανάδοχο να λάβει τα δέοντα βελτιωτικά μέτρα, με 
επιστολή ημερομηνίας 15.07.2022, πληροφόρησε τον Ανάδοχο ότι, δεν θα προχωρήσει 
ξανά σε μείωση της τιμής μονάδας λόγω μη επίτευξης της ποιότητας, αλλά θα 
εφαρμόζει αυστηρά τις πρόνοιες του συμβολαίου.  

(ii) Λειτουργία Μονάδας για τη χρονική περίοδο από 1.8 – 31.10.2021. Η υπό αναφορά 
πληρωμή αφορά μερικώς στην αγορά νερού και μερικώς για χρεώσεις σε σχέση με την 
περίοδο που η Μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής. Σχετικά παρατηρήσαμε τα 
εξής: 

 Με βάση το σενάριο λειτουργίας των Μονάδων αφαλάτωσης που κατάρτισε το ΤΑΥ για 
το 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό αναφορά σύμβασης, το ΤΑΥ, με επιστολή 
του ημερ. 11.11.2021, προς την ΑΗΚ, επιβεβαίωσε προφορικές οδηγίες του να 
τερματίσει την παραγωγή και η Μονάδα να λειτουργεί σε κατάσταση αναμονής κατά 
τη χρονική περίοδο από 20 – 29.10.2021. Επίσης, ζήτησε από την ΑΗΚ, να 
επαναλειτουργήσει τη Μονάδα, με πλήρη παραγωγή, από τις 15.11.2021.  

 Παρατηρήσαμε ότι το ΤΑΥ δεν είχε δώσει σαφείς οδηγίες όσον αφορά στη λειτουργία 
της Μονάδας για την περίοδο από 30.10 – 14.11.2021, αφού ενώ θα ετίθετο σε 
κατάσταση αναμονής μέχρι τις 29.10.2021, θα λειτουργούσε ξανά μετά από 16 μέρες. 
Άρα, η κατάσταση της Μονάδας, για τις 16 αυτές μέρες, δεν είχε διευκρινιστεί. Το θέμα 
δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστολή του ΤΑΥ 
προς την ΑΗΚ έφερε ημερομηνία 11.11.2021, δηλαδή κατά την ημερομηνία σύνταξής 
της το ΤΑΥ όφειλε να γνωρίζει την κατάσταση της Μονάδας, τουλάχιστον για την 
περίοδο 30.10-11.11.2021, και να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες εάν η Μονάδα θα ήταν σε 
αναμονή ή εάν όφειλε να λειτουργήσει. 
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 Στην πληρωμή που εξετάσαμε περιλαμβάνονται η 30 και 31.10.2021, και το ΤΑΥ 
κατέβαλε σύμφωνα με υπολογισμό της Υπηρεσίας μας, επιπλέον ποσό ύψους €40.480, 
ωσάν η Μονάδα να βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, βάσει οδηγιών του. 

 Το πιο πάνω ποσό αφορά μόνο στις δύο μέρες της περιόδου που αφορούσε η πληρωμή 
που ελέγχθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα τέθηκε τελικά ξανά σε λειτουργία 
στις 23.11.2022, το ποσό που καταβλήθηκε ωσάν η Μονάδα να βρισκόταν σε 
κατάσταση αναμονής στη βάση οδηγιών του ΤΑΥ, είναι ακόμα μεγαλύτερο. 

Σύσταση: Τα ΤΑΥ θα πρέπει να δίνει σαφείς οδηγίες στον Ανάδοχο της Μονάδας 
αφαλάτωσης αναφορικά με τις περιόδους που η Μονάδα θα τίθεται εκτός 
λειτουργίας. Όσον αφορά στο ποσό που καταβλήθηκε για ολόκληρη την περίοδο 
κατά την οποία η Μονάδα δεν λειτουργούσε, αλλά χωρίς να καλύπτεται από έγκριση 
του ΤΑΥ για παραμονή της σε κατάσταση αναμονής, αυτό θα πρέπει, να υπολογιστεί 
από το ΤΑΥ και να ανακτηθεί από τον ανάδοχο το συντομότερο. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι είχαν δοθεί  προφορικές οδηγίες στον 
Ανάδοχο για να διατηρήσει τη Μονάδα σε κατάσταση αναμονής κατά τη περίοδο 20-
31.10.2021 καθώς και ότι  το ΤΑΥ εκδίδει έγκαιρα και με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες 
γραπτές ή/και προφορικές οδηγίες προς τον Ανάδοχο. Όπως προκύπτει η κατάσταση 
της υπό αναφορά Μονάδας κατά την περίοδο 30.10 – 14.11.2021, εξακολουθεί να 
παραμένει αδιευκρίνιστη. 

5.5.5  «Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού» Άρθρο 08.71.652. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου, εξετάσαμε πληρωμή ημερ. 31.3.2021 για ποσό ύψους €256.953, που 
αφορούσε στο πιο πάνω άρθρο δαπανών και συγκεκριμένα στην αποπληρωμή του Πιστοποιητικού 
Πληρωμής αρ. 10 του Έργου για την Κατασκευή Φράγματος Τερσεφάνου. Όσον αφορά στην 
υλοποίηση του υπό αναφορά Έργου αναφέραμε τα ακόλουθα: 

α. Η ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου παρατάθηκε μέχρι τις 27.4.2022 από την ΤΕΑΑ, 
λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια, κατόπιν εισηγήσεων της ΤΕΑΑ και εγκρίσεων της ΚΕΑΑ, 
δόθηκε περαιτέρω χρονική παράταση για την αποπεράτωση του Έργου,  μέχρι την 1.7.2022. Κατά 
την ημερομηνία του ελέγχου, η εγκριμένη ημερομηνία αποπεράτωσης είχε παρέλθει, ενώ δεν είχε 
προσδιοριστεί/εγκριθεί νέα ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου.  

β. Από διερευνητικά ερωτήματα και σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από τον Μηχανικό 
του έργου, ο βαθμός υλοποίησής του είναι πολύ χαμηλός (περίπου στο 40%), παρά το γεγονός ότι 
τα εγκριμένα χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσης έχουν παρέλθει. Επίσης μας ανέφερε ότι το ΤΑΥ 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ανάδοχο της σύμβασης ώστε να προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία 
για την ολοκλήρωση του έργου. Ως εκ τούτου δεν έχουν ακόμα επιβληθεί ρήτρες καθυστέρησης 
στον Ανάδοχο, οι οποίες, όπως μας αναφέρθηκε, θα επιβληθούν σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
θετική κατάληξη. 

γ. Όσον αφορά στον διαγωνισμό ανάθεσης για το υπό αναφορά Έργο, η Υπηρεσία μας, με 
ηλεκτρονική επιστολή της ημερ. 1.11.2019, εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο Προσφορών του 
Υπουργείου ΓΑΑΠ, όπως εξετάσει/επιβεβαιώσει ότι οι εξηγήσεις του προσφοροδότη, στον οποίο 
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τελικά ανατέθηκε το έργο, είναι ικανοποιητικές, αφού η προσφερόμενη τιμή ήταν ασυνήθιστα 
χαμηλή σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και τις 
προσφορές των υπόλοιπων προσφοροδοτών. Όπως αναφέρεται σε πρακτικό του υπό αναφορά 
Συμβουλίου Προσφορών, ημερ. 14.11.2019, η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε τις διαβεβαιώσεις 
του ανάδοχου, ο οποίος έδωσε επαρκείς εξηγήσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης και διαβεβαίωσε 
ότι μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση.  

Σύσταση: Το ΤΑΥ να διασφαλίσει ότι η αποπεράτωση του έργου θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, και 
ότι θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ρήτρες για την καθυστέρηση αφού, εκτός και εάν εγκριθεί 
νέα παράταση χρόνου το έργο τεκμαίρεται να βρίσκεται σε περίοδο αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι εκκρεμεί ενώπιον της ΚΕΑΑ σχετικό αίτημα για 
παραχώρηση στον εργολάβο παράτασης χρόνου 89 ημερολογιακών ημερών, λόγω καθυστέρησης 
στην παράδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας 
του Covid-19. Παράλληλα, όπως μας πληροφόρησε, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για επίτευξη 
φιλικού διακανονισμού με τον εργολάβο, επί όλων των θεμάτων που εκκρεμούν 
(περιλαμβανομένων θεμάτων παράτασης χρόνου), η οποία θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων 
Επιτροπών (TEAA/KEAA), για εξέταση και λήψη απόφασης. Επιπλέον μας πληροφόρησε ότι έχουν 
επιβληθεί ρήτρες καθυστέρησης ύψους €45.000, με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενδιάμεσης 
Πληρωμής αρ. 27, το οποίο καλύπτει εργασίες μέχρι τις 31.7.2022. Επίσης, η Διευθύντρια μας 
ενημέρωσε ότι το ΤΑΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η 
αποπεράτωση του έργου θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που 
προνοεί το Συμβόλαιο, εντός του εγκεκριμένου χρόνου και εφόσον προκύπτουν ευθύνες στον 
Ανάδοχο για καθυστερήσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες.  

5.5.6 «Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως» - «Έργα 
Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους» Άρθρο 08.71.774.  

Όπως σχετικά αναφέραμε στη σχετική Έκθεση της Υπηρεσία μας που αφορούσε στο έτος 2020, στο 
πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με το ΣΑΛΑ, για την κατασκευή έργου που αφορά στον 
Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίου μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού στα Κάτω 
Πολεμίδια, βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 18.6.2019, αποφασίστηκε όπως το ΤΑΥ 
καταβάλει, ως κυβερνητική συνεισφορά, ποσό ύψους €10,32εκ. πλέον Φ.Π.Α. Το έργο έτυχε 
έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ) για συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά 
Ταμεία και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΣΑΛΑ. Με βάση την υφιστάμενη κυβερνητική 
πολιτική, το Κράτος καλύπτει το 100% του κόστους κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Το πιο πάνω ποσό της κυβερνητικής συνεισφοράς περιλαμβάνει το 
κόστος κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Πολεμιδίων, ύψους €8εκ. πλέον 
Φ.Π.Α., το κόστος κατασκευής του αντλιοστασίου μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού, ύψους €1,7 
εκ. πλέον Φ.Π.Α. και το κόστος απόκτησης γης, ύψους €0,62 εκ.  

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο συγκεκριμένων χρεωστικών σημειώσεων, που αφορούσαν στο 
έτος 2020, το ΣΑΛΑ χρησιμοποίησε για τον επιμερισμό του κόστους κατασκευής για την 
τριτοβάθμια επεξεργασία, ποσοστό ύψους 40%, το οποίο το ΤΑΥ αποδέχτηκε. Ωστόσο, όπως 
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πληροφορηθήκαμε από Λειτουργό του ΤΑΥ, το υπό αναφορά ποσοστό, εμπειρικά ανέρχεται 
περίπου στο 30%, γεγονός που καταγράφεται και σε επιστολή του ΣΑΛΑ προς το ΤΑΥ, ημερ. 
16.9.2019. Συνεπώς προκύπτει ότι το ΤΑΥ δεν διασφάλισε ότι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για 
τον υπό αναφορά επιμερισμό βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και λελογισμένες υποθέσεις.  

Τον Δεκέμβριο του 2021 το ΤΑΥ μας ανέφερε ότι, το κόστος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, 
εμπειρικά αναλογεί στο 30% του συνολικού κόστους ενός Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων. Επίσης, 
μας ανέφερε ότι προβαίνει σε μελέτες για να καθοριστεί το ακριβές κόστος της τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας, εφόσον συμπληρωθούν οι συμβάσεις κατασκευής του κάθε σταθμού το οποίο θα 
πρέπει να εγκριθεί από την Τεχνική Υπουργική Επιτροπή και σε κατοπινό στάδιο από την εξ’ 
Υπουργών Επιτροπή. 

Παρά τα πιο πάνω, στη χρεωστική σημείωση, ημερ. 31.12.2020, που εκδόθηκε για το υπό αναφορά 
έργο και πληρώθηκε από το ΤΑΥ στις 23.12.2021, το ΣΑΛΑ χρησιμοποίησε το ποσοστό ύψους 40% 
για επιμερισμό του κόστους κατασκευής της υποδομής για την τριτοβάθμια επεξεργασία και το 
Τμήμα το αποδέχτηκε, με το σκεπτικό αξιοποίησης των διαθέσιμων πιστώσεων που 
παραχωρήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης εντός του έτους. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω χρεωστική σημείωση, ολόκληρο το κόστος κατασκευής του υπό 
αναφορά Σταθμού, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, ανήλθε σε €16.762.111 πλέον Φ.Π.Α. Ως εκ των 
πιο πάνω, για το κόστος κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κάτω Πολεμίδια, το 
κόστος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας που επιμερίστηκε από τον ΣΑΛΑ και καταβλήθηκε από το 
ΤΑΥ ανέρχεται σε €6.704.844 περίπου, πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 40%).  Δηλαδή, το κράτος έχει ήδη 
καταβάλει ποσά που προσεγγίζουν το 84% της κρατικής συνεισφοράς, αφού όπως αναφέρεται πιο 
πάνω, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το κράτος θα συνεισφέρει ποσό ύψους 
€8 εκ. πλέον Φ.Π.Α. Επισημάναμε ότι, από επικοινωνία που είχαμε με το ΣΑΛΑ, μας αναφέρθηκε 
ότι ο βαθμός υλοποίησης του έργου της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, στο τέλος του 2020, 
ανερχόταν στο 50% περίπου. 

Ζητήσαμε όπως τύχουμε ενημέρωσης  για την πλήρη καταβολή του ποσού που έχει εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για το βαθμό υλοποίησης 
του έργου της κατασκευής του Σταθμού κατά την ημερομηνία της πιο πάνω χρεωστικής σημείωσης 
αλλά και τον βαθμό υλοποίησης που αναλογεί την ημερομηνία αυτή, στην τριτοβάθμια 
επεξεργασία. 

Ζητήσαμε επίσης, όπως ενημερωθούμε για το ποσοστό επιμερισμού που αναλογεί στο κόστος της  
τριτοβάθμιας επεξεργασίας, στη βάση μελετών στις οποίες το ΤΑΥ έχει ήδη προβεί μέχρι σήμερα. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ να επισπεύσει την εκπόνηση μελέτης, ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό 
επιμερισμού του κόστους που αναλογεί στην τριτοβάθμια επεξεργασία, ώστε να αντικατοπτρίζει 
την πραγματικότητα και να βασίζεται σε λελογισμένες υποθέσεις και παραδοχές.  Επίσης, να 
παρακολουθεί τα ποσά που καταβάλλονται στον ΣΑΛΑ ώστε να μην παρατηρηθεί υπέρβαση σε 
σχέση με το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
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Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ποσό που έχει εγκριθεί για το κόστος κατασκευής 
της τριτοβάθμιας επεξεργασίας έχει καλυφθεί, συνεπώς το ΤΑΥ δεν θα προχωρήσει σε 
οποιαδήποτε άλλη πληρωμή, εκτός και αν προκύψει κάτι διαφορετικό από τη μελέτη.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ δεν μάς ενημέρωσε, σχετικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα που θέσαμε.   

5.5.7 «Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως» - «Κεντρικά 
Γραφεία» Άρθρο 08.00.774.  

α. Εξετάστηκε πληρωμή για ποσό ύψους €901.913 που διενήργησε στις 28.12.2021 το ΤΑΥ προς 
το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ), ως κυβερνητική συνεισφορά για την αποπληρωμή 
δόσης του δανείου του ΣΑΛ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, με την Τράπεζα Αναπτύξεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, για την κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μιας Μηλιάς. 

Σχετικά με το θέμα αναφέραμε ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του αρ. 65.714, και ημερ. 
19.6.2007, ενέκρινε την ανάληψη, από το Κράτος, του κόστους κατασκευής του νέου Σταθμού 
Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά, στο μέρος που αναλογεί στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, 
δηλαδή στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται στα €24εκ. Για την κατασκευή του 
έργου, το ΣΑΛ σύνηψε δάνειο ύψους €34εκ. από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, από το οποίο το Κράτος ανέλαβε να αποπληρώσει τα €21 εκ.  

β. Όπως πληροφορηθήκαμε, το έργο ολοκληρώθηκε το 2013, ωστόσο, παρά τα επανειλημμένα 
αιτήματα του ΤΑΥ, δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα το τελικό πιστοποιητικό πληρωμής, για να 
διαφανεί το τελικό κόστος του έργου στη βάση του οποίου θα αναθεωρηθούν οι προηγούμενοι 
υπολογισμοί που αφορούν στις δόσεις και στους τόκους για την αποπληρωμή του υπό αναφορά 
δανείου και θα υπολογιστεί η τελική οφειλή του Κράτους προς το Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με το τελευταίο ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής ημερ. 1.11.2013, το ολικό κόστος 
του έργου ανήλθε στα €24.891.150, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το οποίο το 60% 
αναλογεί στο Κράτος, δηλαδή €14.934.690, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, οι συνεισφορές του Κράτους μέχρι τις 31.12.2021, που 
καταβλήθηκαν βάσει της σχετικής συμφωνίας, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €11.170.807, ενώ 
σύμφωνα με το ΣΑΛ, στα €10.538.964.  

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται σημαντική οικονομική  διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ΤΑΥ και 
του ΣΑΛ σε ότι αφορά στο σύνολο των πληρωμών που έγιναν μέχρι την ημερομηνία της υπό 
εξέτασης δαπάνης, αφού το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού προς το ΣΑΛ για την αποπληρωμή 
του δανείου, για το Έργο στη Μια Μηλιά υπολογίστηκε στα €8.959.066 από το ΤΑΥ και στα 
€9.590.909 από το ΣΑΛ. Συνεπώς και δεδομένου ότι κατά το 2021, απέμεναν δέκα έτη μέχρι την 
αποπληρωμή του δανείου το 2030, η ετήσια δόση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τμήματος 
και του ΣΑΛ, ανερχόταν σε €895.907 και €959.091, αντίστοιχα. Όπως ενημερωθήκαμε, το ΤΑΥ 
προχώρησε στην πληρωμή της δαπάνης σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, έχοντας πάντοτε 
υπόψη να μην υπερβεί το ποσοστό της κρατικής συνεισφοράς (60%) επί του τελικού κόστους του 
έργου και θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του οφειλόμενου ποσού, με την έκδοση του τελικού 
πιστοποιητικού του έργου.  
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Περαιτέρω, κατά τον έλεγχο της υπό αναφοράς συναλλαγής διαπιστώσαμε ότι, δεν είχε υποβληθεί 
στον Λειτουργό Ελέγχου Δεσμεύσεων του Τμήματος η σχετική πληροφόρηση για τη δέσμευση, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16(1) της ΚΔΠ 297/2016 και της εγκύκλιου αρ. 1750 της 
Γενικής Λογίστριας. Κατά συνέπεια, η δέσμευση δεν εγκρίθηκε από τον υπό αναφορά Λειτουργό, 
με συμπλήρωση του εντύπου ΓΛ84 «Έγκριση Δέσμευσης», όπως προβλέπεται από το άρθρο 69(2) 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), 
ούτε καταχωρίστηκε στο Μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με το άρθρου 69(5) του υπό αναφορά 
Νόμου. Επίσης ,δεν υποβλήθηκε πλήρες σχετικό αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών για εκ των 
προτέρων έγκριση, με συμπλήρωση του εντύπου ΓΛ85 «Έγκριση πολυετούς δέσμευσης», σύμφωνα 
με το άρθρο 68(1) του πιο πάνω Νόμου. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ, μέχρι και την έκδοση του τελευταίου πιστοποιητικού πληρωμής για το υπό 
αναφορά Έργο και τον πλήρη διακανονισμό της οφειλής του Κράτους προς τον ΣΑΛ, να 
βεβαιωθεί ότι η συνολική κυβερνητική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το κόστος που του αναλογεί.  

Επίσης το ΤΑΥ να προβεί σε συμφιλίωση των στοιχείων του με εκείνα του ΣΑΛ όσον αφορά στην 
οικονομική διαφορά που προκύπτει, για καλύτερο έλεγχο της υπολειπόμενης κυβερνητικής 
συνεισφοράς.  

Πρόσθετα ο Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων του Τμήματος, να διασφαλίζει ότι στις 
περιπτώσεις πληρωμών στο πλαίσιο δεσμεύσεων από το Κράτος, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ προβαίνει σε έλεγχο με βάση τα στοιχεία που 
διαθέτει, ώστε να βεβαιώνεται ότι οι πληρωμές του προς το ΣΑΛ είναι λιγότερες από τις οφειλές 
του, εν αναμονή της έκδοσης του τελικού πιστοποιητικού του έργου. Μας πληροφόρησε επίσης ότι 
θα υποβληθεί στο ΣΑΛ ο πίνακας των πληρωμών του ΤΑΥ για τη μεταξύ συμφιλίωση των στοιχείων 
τους. Επιπλέον, μάς πληροφόρησε ότι ο Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων θα φροντίσει να γίνει η 
σχετική δέσμευση.  

5.5.8 «Συντήρηση βιολογικών συστημάτων» - Τριτοβάθμια επεξεργασία νερού Άρθρο 03.379.  

Διενεργήσαμε έλεγχο σε δύο πληρωμές, που αφορούσαν στο πιο πάνω άρθρο δαπανών,  η μια στα 
ΚΓ του ΤΑΥ, ημερ. 15.12.2021 ποσού ύψους €356.232 σχετικά με τον Σταθμό Επεξεργασίας 
Λυμάτων Ανθούπολης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και η άλλη στο ΕΓ Υδάτων 
Πάφου, ημερ. 28.12.2021 ποσού ύψους €407.124 σχετικά με τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων 
Πάφου. Επιπρόσθετα, παρακολουθήσαμε τη συμμόρφωση με τις συστάσεις που αναφέρονταν 
στην Έκθεση μας σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για το έτος 2020. Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

α. Λειτουργία και συντήρηση των σταθμών τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερού. Διαπιστώσαμε 
ότι εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές οικονομικές διαφορές μεταξύ 
του Τμήματος και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας και Λάρνακας, οι οποίες 
αφορούν στην κυβερνητική συνεισφορά, μεταξύ άλλων, στις δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης των σταθμών παραγωγής νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι, η 
υποχρέωση του Κράτους για κάλυψη του κόστους της τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερού των 
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σταθμών είναι αποτέλεσμα πολλαπλών Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τις πληρωμές 
του Κράτους που αφορούν στις δαπάνες των Συμβουλίων Αποχετεύσεων για την επεξεργασία 
λυμάτων. Ως εκ τούτου, το ύψος της κυβερνητικής συνεισφοράς βασιζόταν σε κατά καιρούς 
Αποφάσεις, οι οποίες, κατά την άποψή μας, δεν είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, ξεκάθαρες 
και επαρκώς τεκμηριωμένες. Παρόλο ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του Αρ. 
49.858, ημερ. 17.6.1999, με θέμα την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού για 
τα αποχετευτικά έργα, είχε αποφασίσει, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της 
Διϋπουργικής Τεχνικής Επιτροπής και Υπουργικής Επιτροπής (Υπουργοί ΓΑΑΠ, Οικονομικών 
και Εσωτερικών), έτσι ώστε να επιλαμβάνονται των θεμάτων που προκύπτουν από την 
εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης του 
ανακυκλωμένου νερού για τα αποχετευτικά έργα των πόλεων Λάρνακας, Πάφου, ευρύτερης 
περιοχής Λευκωσίας και των Δήμων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας, δεν έχει, μέχρι σήμερα, 
επιτευχθεί η συνομολόγηση σχετικών συμφωνιών, με σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων 
των δύο μερών.  

(i) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) - Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων 
Βαθιάς Γωνιάς και Ανθούπολης. Οι εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του πιο πάνω 
σταθμού εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο, τον οποίο πληρώνει το ΣΑΛ. Λόγω 
εκκρεμότητας στον καθορισμό του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού 
της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, το ΣΑΛ αποστέλλει στο ΤΑΥ τις μηνιαίες 
τιμολογήσεις του εργολάβου και αποδεικτικά πληρωμής, ζητώντας την ανάκτηση 
ποσοστού ύψους 25% επί του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού. Το 
σχετικό ποσό που καταβάλλει το ΤΑΥ στο ΣΑΛ εξακολουθεί να θεωρείται ως πληρωμή 
έναντι, καθότι αφενός, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για το τελικό 
κόστος του ανακυκλωμένου νερού και, αφετέρου, το ΣΑΛ πληρώνει τον εργολάβο ως 
προσωρινή διευθέτηση της οφειλής μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης για 
διόρθωση ορισμένων συντελεστών αναπροσαρμογής τιμών. Το ΤΑΥ, στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανέθεσε σε μηχανικό τον υπολογισμό του κόστους των 
τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων των Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων 
Ανθούπολης και Βαθειάς Γωνίας, ο οποίος, στις 3.8.2021, απέστειλε σχετική έκθεση 
υπολογισμού του υπό αναφορά κόστους. Το ΤΑΥ ανέμενε την ολοκλήρωση της σχετικής 
μελέτης και για τον σταθμό Λάρνακας, πριν συνέλθει, η Διυπουργική Τεχνική Επιτροπή, 
σύμφωνα με την υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και αφού 
εγκρίνονταν οι δύο υπό αναφορά μελέτες, να υποβάλλονται για έγκριση στην 
εξ΄Υπουργών Επιτροπή για τελική έγκριση, με σκοπό τον καθορισμό των σωστών 
ποσοστών σχετικά με τις πληρωμές για το ανακυκλωμένο νερό. Σχετικά παρατηρήσαμε 
τα πιο κάτω: 

 Tο ΤΑΥ δεν παρουσίασε την εν λόγω έκθεση στη Διυπουργική Τεχνική Επιτροπή, 
παρά την παρέλευση ενός χρόνου από την ολοκλήρωσή της. 

 Το ΤΑΥ δεν διασφαλίζει ότι η πληρωμή που διενεργεί το ΣΑΛ προς τον εργολάβο, 
η οποία αποτελεί τη βάση της πληρωμής έναντι, που διενεργεί το ίδιο προς το 
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ΣΑΛ, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης μεταξύ ΣΑΛ και εργολάβου. 

 Στην επιστολή με την οποία το ΣΑΛ ζητά από το ΤΑΥ την καταβολή της πληρωμής 
έναντι, της κυβερνητικής επιχορήγησης, δεν αναφέρει ρητώς τους ελέγχους που 
διενήργησε όσον αφορά στη συμμόρφωση του εργολάβου με τους όρους της 
σύμβασης, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παραλαμβάνονται. 
Επιπρόσθετα, παρόλο που σύμφωνα με μνημόνιο που επισυνάπτει το ΣΑΛ στις 
σχετικές του επιστολές προς το ΤΑΥ προκύπτει η ύπαρξη λανθασμένων ή/και μη 
τελικών συντελεστών αναπροσαρμογής τιμών, ως τα Πιστοποιητικά Πληρωμής, 
δεν αναφέρει τον οικονομικό αντίκτυπο των διαφορών αυτών, αλλά σημειώνει 
ότι δύναται να διορθωθεί στον Τελικό Ετήσιο Λογαριασμό. 

Συστάσεις: Το ΤΑΥ να φροντίσει όπως παρουσιάσει την έκθεση υπολογισμού του τελικού 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης των υπό αναφορά σταθμών τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας λυμάτων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Επίσης να διασφαλίζει ότι οι 
πληρωμές που διενεργεί δεν δημιουργούν υπέρβαση του συνολικού ποσού της σύμβασης 
μεταξύ ΣΑΛ και εργολάβου, καθώς και να ζητά από το ΣΑΛ όπως αυτό αναφέρει ρητώς 
τους ελέγχους που διενεργεί όσον αφορά στη συμμόρφωση του εργολάβου με τους όρους 
της σύμβασης και ποσοτικοποιεί τις διαφορές τις οποίες εντοπίζει κατά τους εν λόγω 
ελέγχους του. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι η σύσταση μας έχει ληφθεί υπόψη και ότι θα 
απευθυνθεί στο ΣΑΛ για τα πιο πάνω. Αναφορικά με την υπό αναφορά μελέτη, μάς 
πληροφόρησε ότι αυτή έχει υποβληθεί στο ΣΑΛ για σχόλια και ακολούθως, τόσο η μελέτη 
του ΣΑΛ, όσο και του ΣΑΛ/κας, θα παρουσιαστούν μαζί στη Διυπουργική Επιτροπή. 
Περαιτέρω, όπως μας ανέφερε, θα συνομολογηθεί συμφωνία με το ΣΑΛ, η οποία θα 
καταγράφει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι του ΤΑΥ, σχετικά με την ποιότητα των 
επεξεργασμένων λυμάτων, τις εργασίες συντήρησης, καθώς και για τις εκθέσεις που θα 
υποβάλλει το ΣΑΛ για απόδειξη της καλής λειτουργίας του σταθμού.  

(ii) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ/κας) – Σταθμός Τριτοβάθμιας 
Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Το ΤΑΥ αγοράζει το ανακυκλωμένο νερό στη βάση 
συμφωνημένης μοναδιαίας τιμής ανά κυβικό μέτρο, η οποία αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με τους δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας για καύσιμα και εργατικά, με βάση 
απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής στις 23.3.2011. Όπως πληροφορηθήκαμε από την 
Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Αποχετεύσεων και Ανακύκλωσης, εκκρεμεί η επίτευξη 
συμφωνίας προκειμένου να υπάρξει σαφής χειρισμός ζητημάτων, όπως η αναθεώρηση 
της μοναδιαίας τιμής, ο έλεγχος διεκπεραίωσης συντήρησης, η απόκλιση στην ποιότητα 
νερού, οι αυξημένες ποσότητες παραγωγής κατά τις βροχερές περιόδους, κ.ά. Συναφώς 
αναφέρουμε ότι το ΤΑΥ, στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανέθεσε σε 
μηχανικό τον υπολογισμό του κόστους των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων του 
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ/ΚΑς, η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί 
εντός του Μαίου 2021, ωστόσο όπως πληροφορηθήκαμε δεν έχει ολοκληρωθεί.  
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Όσον αφορά στην ποιότητα του παραγόμενου νερού, λόγω συστηματικής απόκλισής 
της από την προδιαγραμμένη, το ΤΑΥ, αποκόπτει, από το 2015, σε κάθε πληρωμή, 
ποσοστό ύψους 20%. Όπως διαπιστώσαμε, το ύψος της αποκοπής αυτής δεν βασίζεται 
σε οποιοδήποτε υπολογισμό, αλλά, κατά την άποψη μας, αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, 
αυθαίρετη, μη τεκμηριωμένη, απόφαση του ΤΑΥ.  

Επιπλέον, προκύπτει ότι το ΤΑΥ, παραλαμβάνει, για πολλά χρόνια, νερό το οποίο 
αποκλίνει συστηματικά από τη προδιαγραμμένη ποιότητα και που, όπως 
πληροφορηθήκαμε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους αρδευτές καθότι, 
λόγω της απόκλισης στην ποιότητα, δεν είναι κατάλληλο για όλες τις φυτείες. Σύμφωνα 
με απαντητική επιστολή του ΤΑΥ ημερ. 13.12.2021 προς την Υπηρεσίας μας, το ΣΑΛ/κας 
προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης ορισμένων εγκαταστάσεων και σε εκστρατείες 
για παράνομες συνδέσεις με σκοπό να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
νερού. Επίσης στην υπό αναφορά επιστολή σημειώνεται ότι εκπονεί μελέτη για τη 
διερεύνηση της βέλτιστης τεχνολογίας αφαλάτωσης του ανακυκλωμένου νερού που 
δύναται να εφαρμοστεί στον υπό αναφορά σταθμό, ώστε να αξιολογήσει 
τεχνοοικονομικά την ανάγκη εγκατάστασης της διευρυμένης χρήσης ανακυκλωμένου 
νερού που αναμένεται να υπάρξει μετά την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου 
και των κατάντη δικτύων άρδευσης.   

Ωστόσο διαπιστώσαμε ότι το ΤΑΥ εξακολουθεί να παραλαμβάνει ανακυκλωμένο νερό 
με αποκλίσεις από την προδιαγραμμένη ποιότητα. 

β. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) – Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Πάφου. Οι 
εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του πιο πάνω σταθμού εκτελούνται από το ΣΑΠΑ. Ο 
υπολογισμός ανάκτησης του κόστους τριτοβάθμιας επεξεργασίας από το ΣΑΠΑ υπολογίζεται 
ως το 30% επί του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού, πλέον 25% 
για διοικητικά έξοδα και το ΤΑΥ διενεργεί σχετικές πληρωμές έναντι, καθότι δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για τον τελικό υπολογισμό του υπό αναφορά κόστους. Συναφώς 
αναφέρουμε ότι, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2008 – Μαρτίου 2015, η λειτουργία και 
συντήρηση του σταθμού γινόταν από ιδιώτη και το ΤΑΥ κατέβαλλε τα υπό αναφορά ποσοστά 
με βάση τις τιμολογήσεις του ιδιώτη. Από τον Απρίλιο 2015, το ΣΑΠΑ εκτελεί τη λειτουργία 
και συντήρηση του σταθμού και το ΤΑΥ καταβάλλει τα ποσοστά αυτά στη βάση των 
πραγματικών εξόδων του ΣΑΠΑ.  

 Σχετικά διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

(i) Παραμένει σε εκκρεμότητα ο καθορισμός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 
υπό αναφορά σταθμού, με αποτέλεσμα οι χρεώσεις από το ΣΑΠΑ να μη γίνονται στη 
βάση σχετικής συμφωνίας ή μνημονίου συναντίληψης μεταξύ του ΤΑΥ και του ΣΑΠΑ. 

(ii) Όσον αφορά στη σχετική, προς τον ΣΑΠΑ, πληρωμή, το ΤΑΥ δεν τεκμηρίωσε τα 
πραγματικά έξοδα του Συμβουλίου με βάση τα σχετικά τιμολόγια και αποδεικτικά 
τρίτων εφόσον όπως αναφέρεται, σε σχετικό εσωτερικό σημείωμα ημερ. 20.12.2021, 
το ΣΑΠΑ απέστειλε μόνο ένα μέρος των τιμολογίων από διάφορα έξοδα και πληρωμές 
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που είχε διεκπεραιώσει και ως εκ τούτου καταβλήθηκε μόνο το 60% του ποσού του 
αιτήματός του. Επιπλέον το ΤΑΥ δεν εξάσκησε οποιοδήποτε έλεγχο στα έξοδα 
μισθοδοσίας του ΣΑΠΑ με τα οποία επιβαρύνεται. Σημειώνουμε ότι, στην υπό αναφορά 
πληρωμή ύψους €407.124 που ελέγξαμε, περιλαμβάνονται έξοδα μισθοδοσίας ύψους 
€102.410. Συνεπώς, προκύπτει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα της πληρωμής, 
αφού δεν υποστηρίζεται από επαρκή και κατάλληλα τεκμήρια. 

(iii) Το ΤΑΥ δεν αρχειοθέτησε κατάλληλα τα αντίγραφα τιμολογίων που έλαβε από το ΣΑΠΑ, 
τα οποία αιτιολογούν μέρος της υπό αναφοράς πληρωμής,  αφού αυτά βρίσκονται σε 
κιβώτιο σε γραφείο Λειτουργού στα ΚΓ του Τμήματος. 

Συστάσεις: Το ΤΑΥ να προχωρεί στη διενέργεια πληρωμής αφού τεκμηριώνει την ορθότητά 
της με επαρκή και κατάλληλα τεκμήρια, να αρχειοθετεί κατάλληλα τα αντίγραφα 
τιμολογίων που λαμβάνει από το ΣΑΠΑ. 

Γενική Σύσταση: To TAY να επισπεύσει τη διαδικασία καθορισμού του κόστους λειτουργίας 
και συντήρησης των υπό αναφορά σταθμών και τη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας ή 
μνημονίου συναντίληψης με αυτά. Επιστήσαμε την προσοχή ότι οι όροι των συμφωνιών 
που θα επιτευχθούν θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές 
ερμηνείες από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων. 

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε το ΤΑΥ θα προωθήσει τη μελέτη για το 
κατασκευαστικό κόστος του σταθμού για έγκριση από την Τεχνική Διυπουργική Επιτροπή και 
την εξ Υπουργών Επιτροπή. Όταν εγκριθεί αυτή η μελέτη, μετά  θα προχωρήσει με τη μελέτη 
του κόστους της λειτουργίας και συντήρησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για να λυθούν 
όλα τα πιο πάνω.  

5.5.9 Διαδικασία τιμολόγησης νερού ύδρευσης και έλεγχος ασφαλιστικών δικλίδων 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 
2021, διενεργήσαμε έλεγχο παρακολούθησης των ευρημάτων της Υπηρεσίας μας, που αφορούσαν 
στο έτος 2020, αναφορικά με τη διαδικασία τιμολόγησης νερού για σκοπούς ύδρευσης και έλεγχο 
των ασφαλιστικών δικλίδων.  

Στο πλαίσιο του πιο πάνω ελέγχου, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Καταμέτρηση ποσοτήτων κατανάλωσης νερού και τιμολόγηση. 

(i) Τα έντυπα στα οποία οι αντλιοδηγοί καταγράφουν τις ενδείξεις των υδρομετρητών, οι 
οποίοι βρίσκονται στις εισαγωγές των δεξαμενών των καταναλωτών του ΤΑΥ, για 
σκοπούς τιμολόγησης, εξακολουθούν να μην προσυπογράφονται σε όλες τις 
περιπτώσεις.  

(ii) Εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται εκ περιτροπής σύστημα καταγραφής των ενδείξεων 
των υδρομετρητών από τους αντλιοδηγούς.  
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(iii) Στη περίπτωση τιμολόγησης του ΣΥ Λεμεσού, δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ένδειξη 
του υδρομετρητή», αλλά εξακολουθεί να εισάγεται απευθείας το ποσό της 
κατανάλωσης. 

(iv) Στο ΕΓ Πάφου, παρότι διενεργούνται συμφιλιώσεις των κεντρικών υδρομετρητών με 
τους υδρομετρητές των καταναλωτών, παρατηρήσαμε ότι οι διακυμάνσεις που 
εντοπίζονται δεν τεκμηριώνονται κατάλληλα καθώς επίσης διαπιστώσαμε ότι το 
έντυπο που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό δεν φέρει ημερομηνία ετοιμασίας, ούτε 
προσυπογράφεται.  

(v) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, στις οποίες ο έλεγχος των ενδείξεων των υδρομετρητών 
και άλλων σχετικών εντύπων από τους υπεύθυνους Τεχνικούς ή/και Ανώτερο 
Εκτελεστικό Μηχανικό εξακολουθεί να μην τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

(vi) Ενώ διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, δεν γίνονται στη βάση προγράμματος ούτε 
τεκμηριώνονται. 

(vii) Στην περίπτωση του ΣΥ Λευκωσίας, διαφάνηκε ότι το ΤΑΥ εξακολουθεί να μην ελέγχει 
την ακρίβεια των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε δύο 
κομβικά σημεία εισαγωγής, που αποτελούν το 58% της συνολική κατανάλωσης νερού 
της Επαρχίας Λευκωσίας, ούτε έχει τοποθετήσει δεύτερους υδρομετρητές στα υπό 
αναφορά σημεία. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η παρακολούθηση του συστήματος 
τηλεμετρίας για το ΣΥ Λευκωσίας δεν τεκμηριώνεται γραπτώς. 

(viii) Διαφάνηκε επίσης ότι, το ΤΑΥ εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο σύστημα 
τηλεμετρίας του ΣΥ Λάρνακας, τόσο για σκοπούς ελέγχου της ακρίβειας της μηνιαίας 
κατάστασης βάσει της οποίας γίνεται η τιμολόγηση του νερού από το ΤΑΥ, όσο και 
εντοπισμού περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, που οδηγούν σε απενεργοποίηση του 
μετρητή. Επιπλέον, ο έλεγχος που διενεργείται από τους υπεύθυνους τιμολόγησης, στη 
μηνιαία κατάσταση, την οποία λαμβάνει το ΤΑΥ από το ΣΥ Λάρνακας, με τις ενδείξεις 
των υδρομετρητών, δεν τεκμηριώνεται γραπτώς. 

Για τις πιο πάνω αδυναμίες και παραλείψεις έγιναν συστάσεις και υποδείξεις και η 
Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν/θα δοθούν σχετικές οδηγίες 
για συμμόρφωση, ορισμένες από τις συστάσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται με την 
πρόσληψη νέων Τεχνικών και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για πρόσβαση στο 
σύστημα τηλεμετρίας του ΣΥ Λάρνακας εφόσον υπάρχει τεχνική συμβατότητα.  

(ix) Σημαντικές διακυμάνσεις, που εντοπίζονται είτε από τις συμφιλιώσεις των κεντρικών 
υδρομετρητών με τους υδρομετρητές των καταναλωτών, είτε από συγκρίσεις των 
ενδείξεων με μέσους όρους και προηγούμενους μήνες, δεν αιτιολογούνται γραπτώς.  

Αναφορικά με το πιο πάνω και κατόπιν σχετικής σύστασης της Υπηρεσίας μας, η 
Διευθύντρια του Τμήματος, μάς πληροφόρησε ότι λόγω φόρτου εργασίας ο υπεύθυνος 
τιμολόγησης δεν μπορεί να αιτιολογεί όλες τις σημαντικές διακυμάνσεις σε αρχεία 
excel. 
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β. Μηχανογραφημένο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού. 

Οι πιο κάτω αδυναμίες που εντοπίσαμε κατά τον έλεγχο του 2020, όσον αφορά στο 
μηχανογραφημένο ΣΤΝ, εξακολουθούν να υφίστανται: 

(i) Το σύστημα δεν αποσυνδέει τους χρήστες που παραμένουν αδρανείς για προκαθορισμένη 
περίοδο, ούτε υποχρεώνει τους χρήστες να αλλάζουν τους αρχικούς κωδικούς πρόσβασής 
τους.  

(ii) Σε περιπτώσεις διαγραφής τιμολογίων, το σύστημα δεν τηρεί σχετικό αρχείο και εναπόκειται 
στον αρμόδιο Λειτουργό να εκτυπώσει το τιμολόγιο πριν το διαγράψει, για σκοπούς 
φύλαξης/αρχειοθέτησής του. 

(iii) Το ΣΤΝ δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων με τις εν ισχύι παραμέτρους, 
ούτε εξαγωγής συγκεντρωτικής κατάστασης όλων των χρηστών του συστήματος, στην οποία 
να φαίνονται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και οι ρόλοι τους, γεγονός που 
δυσχεραίνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο.  

(iv) Σε μία περίπτωση διαπιστώσαμε μη επαρκή διαχωρισμό καθηκόντων, αφού συγκεκριμένο 
άτομο, το οποίο εκτελεί καθήκοντα τιμολόγησης, έχει και δικαίωμα διαγραφής τιμολογίου 
στο ΣΤΝ.  

(v) Το αρχείο ιχνηλάτησης, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ενέργειες των χρηστών του ΣΤΝ 
δεν ελέγχεται.  

Όσον αφορά στις πιο πάνω αδυναμίες και παραλείψεις έγιναν υποδείξεις και συστάσεις και όπως 
μάς πληροφόρησε η Διευθύντρια του Τμήματος, θα εφαρμοστούν/καταβληθούν προσπάθειες για 
εφαρμογή των υποδείξεών μας και αναγκαίες αλλαγές θα ανατεθούν στο φορέα συντήρησης/ 
υποστήριξης του ΣΤΝ, όταν υπογραφεί η συμφωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

5.6 Τμήμα Μετεωρολογίας (ΤΜ) 

5.6.1 «Άλλα έσοδα» Άρθρο 01.689. 

Ελέγξαμε εγγραφή, ημερ. 8.7.2021, για ποσό ύψους €85.440, που αφορούσε σε πίστωση του υπό 
αναφορά άρθρου εσόδων, το οποίο αποτελούσε μέρος μεγαλύτερου ποσού, που εμβάστηκε στον 
Κεντρικό Κυβερνητικό Λογαριασμό, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως χρηματοδότηση για 
τη συμμετοχή του ΤΜ στο έργο «DISARM», του προγράμματος της Διακρατικής Συνεργασίας 
INTERREG V-B «Balkan-Mediterranean: 2014-2020». Από τον έλεγχο μας, προέκυψαν τα πιο κάτω: 

α. Σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό δαπανών στη σχετική ερευνητική πρόταση, οι συνολικές 
δαπάνες του ΤΜ για το έργο, ανέρχονται στις €153.000, ποσό το οποίο αποτελεί το 
αναμενόμενο συνολικό έσοδο χρηματοδότησης. Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν είχε γίνει 
επαλήθευση των δαπανών που αντιστοιχούν στο υπό εξέταση έσοδο, στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Συνεπώς, δεν κατέστη δυνατό να βεβαιωθεί η ορθότητα του ύψους 
του εσόδου. 

β. Oι συνολικές δαπάνες που έγιναν για το έργο «DISARM», σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Λογιστηρίου του ΤΜ, ανέρχονται στις €113.263 ωστόσο δεν συμφιλιώνονται με τις 
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επαληθευμένες δαπάνες που αναφέρονται στις εκθέσεις επαλήθευσης του εξακριβωτή του 
έργου (ιδιώτες ελεγκτές), οι οποίες ανέρχονται στις €156.268. Επιπλέον, οι υπό αναφορά 
επαληθευμένες δαπάνες που αναφέρονται στις σχετικές εκθέσεις του εξακριβωτή έργου, δεν 
συμφιλιώνονται με τις δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό δαπανών του ΤΜ στην 
ερευνητική πρόταση, οι οποίες ανέρχονται στις €153.000.  

Σύσταση: Το Τμήμα να διασφαλίσει την ορθότητα και το ύψος ανάκτησης του συνολικού υπό 
αναφορά εσόδου, με το πέρας του κλεισίματος του έργου και την επαλήθευση των δαπανών στο 
υπό αναφορά σύστημα. Επιπρόσθετα, να προχωρήσει στη συμφιλίωση των δαπανών όπως 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό δαπανών στην ερευνητική πρόταση, των επαληθευμένων 
δαπανών που αναφέρονται στις εκθέσεις επαλήθευσης του εξακριβωτή έργου και των δαπανών 
σύμφωνα με το αρχείο του Λογιστηρίου του ΤΜ. 

Ο Διευθυντής του ΤΜ μάς πληροφόρησε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν εγκριθεί ανέρχονται 
σε €156.268 από τις οποίες ποσό ύψους €23.440 αφορά στην εθνική συμβολή στο πρόγραμμα 
ποσοστό ύψους (15%). Περαιτέρω, μάς πληροφόρησε ότι από το συνολικό έμβασμά ύψους 
€132.828 που πρέπει να γίνει από το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος) προς το ΤΜ, ποσά ύψους €85.440 και €8.330 εισπράχθηκαν τον Ιούλιο και 
Σεπτέμβρη 2021 αντίστοιχα, και ποσό ύψους €39.058 έχει ζητηθεί και αναμένεται να εισπραχθεί.  

5.7  Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

5.7.1 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή και άλλες Πηγές» 
Άρθρο 05.892.  

Εξετάσαμε πληρωμή που αφορούσε στο πιο πάνω άρθρο δαπανών, για ποσό, ύψους €312.529 που 
διενήργησε το ΙΓΕ στις 13.12.2021, στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αρ. 9/2021, για την προμήθεια 
και συντήρηση ενός συστήματος ταυτοποίησης DNA με την τεχνολογία του υβριδισμού και 
σάρωσης μικροδιατάξεων για τον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής. Για την πιο πάνω πληρωμή 
παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το ΙΓΕ δεν ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, ως Προϊστάμενο της Αρμόδιας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, ή εκπρόσωπό τους, για τον διαγωνισμό και την απόφαση των 
αρμόδιων οργάνων, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Κανονισμού 19 των περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών (ΚΔΠ 201/2007) που διαλαμβάνει ότι τα υπό αναφορά 
πρόσωπα, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες των Συμβουλίων Προσφορών, 
των Επιτροπών Αξιολόγησης και των Διαχειριστικών Επιτροπών ως ανεξάρτητοι 
παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, στα δυνάμει των οικείων Κανονισμών 7, 11 ή/και 17 τηρούμενα 
πρακτικά ή στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισμό 33.  

β. Σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού και την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των €485.000. Η επικύρωση 
των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και η ανάθεση της σύμβασης έγιναν από τη 
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Διευθύντρια του ΙΓΕ, ως Προϊστάμενη της αναθέτουσας Αρχής και όχι από το αρμόδιο 
Συμβούλιο Προσφορών, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 των υπό αναφορά 
Κανονισμών.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3) του εν λόγω 
Κανονισμού, τα Συμβούλια Προσφορών έχουν εξουσία να αποφασίζουν για διαγωνισμούς 
που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων απεριόριστης αξίας η κάθε μία και ανεξαρτήτως 
ποσού, ενώ οι Επιτροπές Αξιολόγησης, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, 
έχουν εξουσία να αποφασίζουν για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των κατωτάτων ορίων που καθορίζονται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016) και 
αναθεωρείται με εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το ύψος των οποίων 
ανέρχεται στα €139.000 για την περίοδο 1.1.2020-31.12.2021. Επίσης, βάσει του εδαφίου (4) 
του εν λόγω Κανονισμού, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας Αρχής έχει ευθύνη για την 
ανάθεση και επικύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης που αναφέρονται στο 
εδάφιο (3).  

γ. Επισημάναμε ότι, τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω καθιστούν τη διαδικασία ανάθεσης 
παράνομη και θα μπορούσε από μόνα τους να αποτελούσαν λόγο ακύρωσης του υπό 
αναφορά διαγωνισμού. Επιπλέον, από μελέτη των δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προκύπτει ότι προσφορά υποβλήθηκε μόνο από ένα 
προσφοροδότη κάτι που εγείρει ερωτηματικά ως προς την ευρύτητα των όρων συμμετοχής. 

δ. Λόγω της σοβαρότητας του πιο πάνω ευρήματος, διερευνήσαμε περαιτέρω τα δεδομένα των 
διαγωνισμών του ΙΓΕ που είναι αναρτημένα στο υπό αναφορά ηλεκτρονικό σύστημα και 
εντοπίσαμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, στη συντριπτική πλειονότητα των διαγωνισμών, 
προσφορά υπέβαλλε ένας μόνο προσφοροδότης. 

Διαγωνισμός 
Εκτιμώμενη 

αξία 
€ 

Σχόλια 

Προμήθεια αναλωσίμων (kits) μικροδιατάξεων DNA για 
μεγάλης κλίμακας ταυτόχρονη ταυτοποίηση σημειακών 
νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών με την τεχνολογία του 
υβριδισμού και σάρωσης μικροδιατάξεων 

14.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Α» προς €13.680 

Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για 
την περίοδο 1.07.2022 – 31.12.2022 (αρ. 16/2022) 

145.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Β» προς €138.980 

Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για 
την περίοδο 1.1.2022 – 30.6.2022 (αρ. 36/2021) 145.000 

Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Β» προς €130.720 

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 
μέτρησης ρυθμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από το έδαφος με τη χρήση σταθερών θαλάμων 

240.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Γ» προς €238.600 
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Διαγωνισμός 
Εκτιμώμενη 

αξία 
€ 

Σχόλια 

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός 
συστήματος αέριας χρωματογραφίας για τη μέτρηση 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

72.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Γ» προς €56.400 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο επιδαπέδιων 
ψυχόμενων φυγοκέντρων 

90.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Δ» προς €84.766 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος 
παραγωγής υπερκάθαρου νερού 15.000 

Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Γ» προς €11.400 

Προμήθεια ενός (1) πειραματικού διανομέα λιπάσματος 
ακριβείας 18.000 

Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Ε» προς €18.900 

Προμήθεια ενός Ρομποτικού Συστήματος Απομόνωσης 
Μικροοργανισμών για το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

125.000 

Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «ΣΤ» προς 
€120.000 

Προμήθεια και Εκπαίδευση στη χρήση ενός (1) γεωργικού 
ελκυστήρα με μπροστινό φορτωτήρα στην Πειραματική 
Έπαυλη Αθαλάσσας 

42.000 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Ζ» προς €38.794 

Προμήθεια και εκπαίδευση στη χρήση ενός (α) Τρακτέρ, 
(β) Μηχανικής φρέζας και (γ) Περιστροφικού καλλιεργητή 
στον Πειραματικό Σταθμό Τόχνης 

29.400 
Μόνος προσφοροδότης 
εταιρεία «Ε» προς €27.560 

ε. Στη βάση των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως το ταχύτερο μας διαβιβαστούν τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 Κατάλογο όλων των συμβάσεων αξίας άνω των €100.000 που έχουν συνομολογηθεί 
από το ΙΓΕ από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέροντας, για την κάθε μία ξεχωριστά, το 
όργανο που κατακύρωσε τον διαγωνισμό, την ημερομηνία συνεδρίας του οργάνου 
κατακύρωσης και την ημερομηνία επιστολής πρόσκλησης των καθορισμένων στη 
νομοθεσία παρατηρητών. 

 Για τους διαγωνισμούς που προσφορά υπέβαλε ένας προσφοροδότης, αντίγραφο της 
Έκθεσης Αξιολόγησης, αντίγραφο του πρακτικού του οργάνου κατακύρωσης και 
αντίγραφο της επιστολής με την οποία οι καθορισμένοι στη νομοθεσία παρατηρητές 
προσκαλούνταν στη συνεδρία.  

Η Διευθύντρια του ΙΓΕ μάς πληροφόρησε ότι για την αξιολόγηση των διαγωνισμών 
χρησιμοποιήθηκε η ανοικτή διαδικασία με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων και σε κανένα  από αυτούς δεν έγινε προσφυγή από οικονομικό φορέα 
καθώς και ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
σε κάποιους διαγωνισμούς δεν στάλθηκε επιστολή πρόσκλησης για συνεδρία της Επιτροπής 
Αξιολόγησης με φυσική παρουσία ούτε και πρόσκληση παρατηρητών, από παράλειψη, χωρίς 
σκοπιμότητα ή δόλο. Επιπλέον, μάς ανέφερε ότι από παράλειψη, εκ παραδρομής η επικύρωση των 
αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και η ανάθεση της σύμβασης έγινε από την ίδια, ως η 
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Προϊστάμενη της αναθέτουσας Αρχής και όχι από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφορών, ως 
προνοείται στη νομοθεσία. Σε ότι αφορά στα ερωτηματικά που εγείρονται σχετικά με την ευρύτητα 
των όρων συμμετοχής, για τους διαγωνισμούς στους οποίους υπέβαλε προσφορά μόνο ένας 
προσφοροδότης,  η Διευθύντρια μας ανέφερε ότι η προμήθεια εξοπλισμού γίνεται με απόλυτο 
γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος με κριτήριο τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.  

Επιπρόσθετα, η Διευθύντρια του ΙΓΕ μάς πληροφόρησε ότι ζητήθηκε ειδική εκπαίδευση των Μελών 
της Επιτροπής Προσφορών του ΙΓΕ, αλλά και όλων των Λειτουργών που χειρίζονται θέματα 
δημοσίων συμβάσεων, προς αποφυγή παρόμοιων παραλείψεων στο μέλλον. 

5.8  Τμήμα Περιβάλλοντος 

5.8.1 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών» Άρθρο 03.554.  

Εξετάσαμε πληρωμή για ποσό, ύψους €10.710 που διενήργησε το ΤΠ στις 27.12.2021, βάσει της 
σύμβασης με αρ. ΤΠ 39/2021, για την αγορά υπηρεσιών για τη βελτίωση του εθνικού συστήματος 
ετοιμασίας απογραφών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον Τομέα Χρήσης Γης, Αλλαγές στις 
χρήσεις Γης και Δασονομία και παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Η σύμβαση με αρ. ΤΠ 39/2021 δεν ήταν καταχωρισμένη στο μητρώο συμβάσεων του 
Τμήματος.  

β. Δεν υπήρχε σχετικός φάκελος αλληλογραφίας για την εν λόγω σύμβαση και τα έγγραφα που 
επισυνάπτονταν στο δελτίο πληρωμής, τα οποία αφορούσαν στην υπό αναφορά σύμβαση, δεν 
ήταν καταχωρισμένα στους συναφείς αρχειακούς φακέλους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
εξέταση και η παρακολούθηση θεμάτων της σύμβασης όπως για παράδειγμα, η ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της και υποβολής του παραδοτέου και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
παραδοτέου.  

γ. Η ανάθεση καθηκόντων Συντονιστή σύμβασης δεν έγινε γραπτώς σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 6 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Κανονισμών (ΚΔΠ 138/2016), ο οποίος διαλαμβάνει ότι για κάθε σύμβαση η αξία της 
οποίας υπερβαίνει τις €2.000, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας 
αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, διορίζει κατάλληλο δημόσιο λειτουργό ως 
Συντονιστή της σύμβασης.  

δ. Το Τμήμα δεν υπέβαλε στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην 
Υπηρεσία μας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάση το άρθρο 90 «Συνοπτικές 
διαδικασίες», του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), για ποσά πέραν των €2.000, σε αντίθεση με τις πρόνοιες 
του εδαφίου 3 του υπό αναφορά άρθρου.  

ε. Το άρθρο 90(1)(β) του υπό αναφορά Νόμου διαλαμβάνει ότι, για δημόσιες συμβάσεις, των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις €25.000 για υπηρεσίες η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά 
την κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων. Ο Διευθυντής του Τμήματος ενέκρινε την απευθείας 
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ανάθεση της σύμβασης σε συγκεκριμένο φορέα, σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου Λειτουργού 
σε σημείωμά του ημερ. 8.10.2021, στο οποίο ωστόσο δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους 
δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλους οικονομικούς φορείς.  

Συστάσεις: Το Τμήμα να προβεί: 

α. Στην καταχώριση της υπό αναφοράς σύμβασης και των στοιχείων της στο Μητρώο 
συμβάσεων καθώς και όλης της συναφούς αλληλογραφίας στους κατάλληλους αρχειακούς 
φακέλους.  

β.  Σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού και άρθρου.  

Ο Διευθυντής του ΤΠ μας πληροφόρησε ότι οι συστάσεις μας έχουν υιοθετηθεί από το Τμήμα. 
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6. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

6.1 Διοίκηση  

6.1.1 Επιδότηση «προβληματικών» επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Με αφορμή διαπίστωσή μας, στο πλαίσιο ελέγχου αίτησης για επιδότηση στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων μέτρων το ΠΑΑ, ότι είχε δοθεί ενίσχυση σε εταιρεία, χωρίς να αξιολογηθεί το εάν 
αυτή ήταν προβληματική επιχείρηση, η Υπηρεσία μας ζήτησε, με ηλεκτρονικό μήνυμά της, τον 
Δεκέμβριο 2021, την επίσημη θέση του Υπουργείου, κατά πόσο το ενωσιακό πλαίσιο που διέπει το 
ΠΑΑ απαγορεύει την καταβολή χορηγίας σε προβληματικές επιχειρήσεις.  

Το Υπουργείο ΓΑΑΠ τον Δεκέμβριο 2021, μας ανέφερε ότι: 

α. το Ενωσιακό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων, αφού 
το θεσμικό πλαίσιο εξαιρεί τις πληρωμές που καταβάλλονται μέσα από τα Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης από του κανόνες του ανταγωνισμού για τις παρεμβάσεις του άρθρου 42 (παραγωγή και 
εμπόριο γεωργικών προϊόντων).   

β. οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων στα 
επενδυτικά προς το ΠΑΑ, προβλέπουν την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου βελτίωσης, στο οποίο 
να καταγράφεται η μελλοντική οικονομική κατάσταση του αιτητή, που έχει και την υποχρέωση, για 
συγκεκριμένη χρονική δέσμευση τουλάχιστον πέντε ετών, συνέχισης των εργασιών του μετά την 
καταβολή της τελευταίας πληρωμής.  

γ. οι πληρωμές του ΠΑΑ πραγματοποιούνται μετά από την υλοποίηση της δράσης και την 
υποβολή αποδείξεων και ενταλμάτων πληρωμής καθώς και επιτόπου επίσκεψης  από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.   

Μας ανέφερε επίσης ότι, συνεπώς, τόσο το ενωσιακό πλαίσιο, όσο και οι μηχανισμοί που 
εφαρμόζονται από το Υπουργείο ΓΑΑΠ και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι 
δεν  καταβάλλονται χορηγίες σε προβληματικές επιχειρήσεις. 

Η Υπηρεσία μας τον Αύγουστο 2022 επανήλθε με νέα επιστολή της προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, 
εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της, κυρίως γιατί από την υπό αναφορά απάντηση του Υπουργείου 
δεν διαφαινόταν ότι οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European 
Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 to 2020 
(2014/C 204/01)» είχαν ληφθεί υπόψη.   

Στην εν λόγω επιστολή σημειώσαμε επίσης ότι, στο πλαίσιο  των καθηκόντων της Υπηρεσίας μας, 
για διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων, τόσο της Δημοκρατίας, όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απευθύναμε σχετικό ερώτημα, αρχικά στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και στη 
συνέχεια στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπου το ΕΕΣ μας παρέπεμψε. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε από την εν λόγω Γενική 
Διεύθυνση, οι κανόνες για Κρατικές Ενισχύσεις εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στο 
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πλαίσιο των ΠΑΑ που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του Άρθρου 42 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Στην ίδια επιστολή υποδείξαμε ότι, η θέση ότι οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται, δηλαδή η υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου βελτίωσης στο οποίο να καταγράφεται η μελλοντική οικονομική 
κατάσταση του αιτητή και η χρονική δέσμευση τουλάχιστον πέντε ετών συνέχισης των εργασιών 
του μετά την καταβολή της τελευταίας του πληρωμής και το ότι οι  πληρωμές του ΠΑΑ 
πραγματοποιούνται μετά από την υλοποίηση της δράσης και την υποβολή αποδείξεων και 
ενταλμάτων πληρωμής καθώς και επιτόπου επίσκεψης  από τον ΚΟΑΠ, διασφαλίζουν ότι 
δεν  καταβάλλονται χορηγίες σε προβληματικές επιχειρήσεις, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Εάν 
αυτό ίσχυε, δεν θα παρατηρούνταν φαινόμενα εταιρειών που επιδοτήθηκαν και έπαψαν να 
δραστηριοποιούνται πριν την πάροδο της πενταετούς υποχρέωσής τους και που συνεπώς 
παρουσιάζονται ως χρεώστες στον ΚΟΑΠ. 

Καταλήγοντας, ζητήσαμε όπως έχουμε τα σχόλια του Υπουργείου ΓΑΑΠ σε σχέση με τα πιο πάνω 
και  εισηγηθήκαμε όπως, εάν οι πιο πάνω θέσεις δεν βρίσκουν σύμφωνο το Υπουργείο, να 
αποταθεί, ως η αρμόδια Αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία 
στην επιστολή προς την Υπηρεσία μας αναφέρει την προθυμία της να επεξηγήσει το εφαρμοστέο 
νομοθετικό πλαίσιο και να παρέχει την άποψή της σχετικά με το θέμα. 

6.2 Τμήμα Γεωργίας 

6.2.1 Καταγγελία που αφορά στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιοχή της 
Κοινότητας Κάτω Κουτραφά.  

Σε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας τον Μάιο του 2022, προβάλλονται ισχυρισμοί 
για παρέμβαση του Υπουργού ΓΑΑΠ  που αφορούσαν στην αλλαγή της θέσης του ΤΓ σχετικά με την 
παραχώρηση πολεοδομικής άδειας σε συγκεκριμένη εταιρεία για κατασκευή φωτοβολταϊκού 
πάρκου στην υπό αναφορά περιοχή. Από εξέταση του θέματος διαφάνηκε ότι το ΤΓ ενημέρωσε, 
τον Μάρτιο του 2019,  το ΤΠΟ ότι έφερε ένσταση για έκδοση της πιο πάνω άδειας αναφέροντας, 
μεταξύ άλλων, ότι τα τεμάχια μέσα στα οποία θα αναγερθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο εμπίπτουν σε 
γεωργική ζώνη, είναι μέτριας γονιμότητας, καλλιεργούνται με σιτηρά και ελαιόδεντρα και στη 
γύρω περιοχή παρατηρείται έντονη καλλιέργεια σιτηρών. Τον Μάρτιο 2020 το ΤΓ με νέα επιστολή 
του προς το ΤΠΟ, τροποποίησε την αρχική του θέση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει λόγο να ενίσταται 
στην έγκριση αιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η υπό αναφορά αίτηση, που αφορούν σε τεμάχια 
εκτός αναδασμού, μη αρδευόμενα και χαμηλής έως μέτριας γονιμότητας. Στην εν λόγω επιστολή 
αναφέρεται επίσης ότι, η υπό αναφορά εταιρεία απευθύνθηκε στο Υπουργείο ΥΓΑΑΠ για 
επανεξέταση των αιτήσεων που υπέβαλε για εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.  

Σχετικά σε συνέχεια επιστολής της Υπηρεσίας μας, τον Ιούλιο 2022, το ΤΓ μας πληροφόρησε μεταξύ 
άλλων, ότι πρωταρχικός στόχος του είναι η προστασία της γεωργικής γης και τάσσεται αρνητικά 
στις περιπτώσεις όπου τα προς ανάπτυξη τεμάχια εμπίπτουν σε περιοχές αναδασμού, σε γη 
υψηλής και μέτριας γονιμότητας, αξιοποιούνται με μόνιμες καλλιέργειες, είναι αρδευόμενα ή 
εμπίπτουν εντός κτηνοτροφικής ζώνης. Πρόσθετα μας ενημέρωσε ότι, πραγματοποιήθηκε 
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συνάντηση εκπροσώπων της υπό αναφορά εταιρείας στις αρχές του 2020 με τον Υπουργό ΥΓΑΑΠ 
στον οποίο υπέβαλαν το παράπονο τους για την αρνητική στάση του ΤΓ στην αδειοδότηση των 
φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη. Σε σχετική οδηγία του Υπουργού ΓΑΑΠ ημερ. 18.3.2020 
προς το ΤΓ καταγράφεται ότι θεωρεί ότι μπορεί να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τις αιτήσεις της 
υπό αναφορά εταιρείας, που αφορούν σε τεμάχια εκτός αναδασμού, μη αρδευόμενα και χαμηλής 
έως μέτριας γονιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και τη διαφορετική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην πορεία, από το Κράτος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, οι οποίοι είχαν προβεί σε σχετικές δαπάνες.  Σύμφωνα με το ΤΓ, οι αιτητές 
επένδυσαν αρκετά για την εκπόνηση μελετών και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη 
νέα αναθεωρημένη προσέγγιση του κράτους και ως εκ τούτου θα ήταν άδικη μεταχείριση από 
μέρους του κράτους.  

Η Υπηρεσία μας σε συνέχεια των πιο πάνω με επιστολή της τον Αύγουστο 2022 προς το  ΤΓ ζήτησε 
την υποβολή στοιχείων που να τεκμηριώνουν επαρκώς τα έξοδα που υπέστη η εταιρεία για την 
εκπόνηση διαφόρων μελετών, καθώς επίσης ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που είχε ενώπιον 
του το Υπουργείο ΓΑΑΠ κατά τη λήψη απόφασης, από τον Υπουργό, για αναθεώρηση της αρχικής 
απόφασης του ΤΓ. Όπως το ΤΓ μας πληροφόρησε δεν διέθετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις 
δαπάνες της υπό αναφορά εταιρείας για εκπόνηση σχετικών μελετών, ούτε γνώριζε για τα στοιχεία 
που είχε ενώπιόν του το Υπουργείο ΓΑΑΠ για λήψη της πιο πάνω απόφασης από τον Υπουργό για 
αναθεώρηση της αρχικής απόφασης του ΤΓ. 

6.3 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ)  

Από κανονιστικό έλεγχο που διενεργήσαμε στις ΚΥ προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα.  

6.3.1 Εντοπισμός θετικών κρουσμάτων βρουκέλωσης σε κτηνοτροφικές μονάδες.  

Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, η βρουκέλωση είναι μια ζωονόσος που επιφέρει σοβαρές 
οικονομικές απώλειες στη κτηνοτροφία, δύναται να μεταδοθεί κυρίως σε άτομα που εμπλέκονται 
στην εκτροφή μολυσμένων ζώων ή εμπλέκονται στην κτηνιατρική παρακολούθηση των ζώων και 
θεωρείται ως επαγγελματική νόσος, εγκυμονούσα μικρότερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.  

Για τη διατήρηση του καθεστώτος της «Επίσημα Απαλλαγμένης από τη Βρουκέλωση Χώρας» που 
παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) με τις αποφάσεις της 2015/129/ΕΚ και 
2017/1910/ΕΚ, αντίστοιχα, οι ΚΥ εφαρμόζουν ετήσιο Εθνικό Προγράμματος Επιτήρησης της 
Βρουκέλωσης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος εντοπίστηκαν, σε 
εκμετάλλευση βοοειδών και αιγοπροβάτων, θετικά στη βρουκέλα ζώα.  

Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ από την ημερομηνία εντοπισμού του κρούσματος, μέχρι τις 
26.6.2022, οδηγήθηκαν σε σφαγή συνολικά 1.258 ζώα (586 βοοειδή και 672 αιγοπρόβατα). 
Σύμφωνα με επιστολή των ΚΥ ημερ. 10.8.2022 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι από τον Μάιο 2022, οπότε και εντοπίστηκε το τελευταίο κρούσμα 
βρουκέλωσης στην Κύπρο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί άλλα θετικά ζώα σε άλλες εκμεταλλεύσεις. 
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Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

α. Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για πώληση σφαγίων βοοειδών και αιγοπροβάτων καθώς και 
των δερμάτων αυτών που εντοπίστηκαν με βρουκέλα. Διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα των 
διαγωνισμών δεν ήταν σαφή και ξεκάθαρα ως προς το αντικείμενό τους, (π.χ. δεν γινόταν αναφορά  
στον αριθμό των ζώων που θα μεταφέρονταν ημερησίως για σφαγή, ότι τα ζώα ήταν μολυσμένα 
με βρουκέλα κ.λ.π). Επίσης, δύο από τις τέσσερεις συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ των ΚΥ και 
των επιτυχόντων προσφοροδοτών δεν χαρτοσημάνθηκαν, σε αντίθεση με τον Περί Χαρτοσήμων 
Νόμο (Ν.19/1963).   

Σύσταση: Τα έγγραφα των διαγωνισμών να είναι σαφή και ξεκάθαρα ως προς το αντικείμενο 
τους, και να δοθούν οδηγίες στους Λειτουργούς που ετοιμάζουν τα έγγραφα των διαγωνισμών 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην ορθότητα των όρων εντολής που 
περιλαμβάνονται σε αυτά σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στη 
χαρτοσήμανση των συμβάσεων που υπογράφονται με τους ανάδοχους.  

Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι  έγιναν σχετικές συστάσεις σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για άμεση εφαρμογή των συστάσεων μας σε τυχόν προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού, τα συγκεκριμένα συμβόλαια χαρτοσημάνθηκαν άμεσα και δόθηκαν ήδη σχετικές 
οδηγίες όσον αφορά στην ορθότητα των όρων εντολής που θα περιλαμβάνονται σε έγγραφα 
μελλοντικών διαγωνισμών και όπως όλα τα συμβόλαια να χαρτοσημαίνονται κατάλληλα. 

β. Σφαγή 30 βοοειδών με βρουκέλα που διενεργήθηκε στις 22.4.2022. Σύμφωνα με στοιχεία 
των ΚΥ, στις 22.4.2022 (Μεγάλη Παρασκευή) μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένη εκμετάλλευση 30 
βοοειδή με βρουκέλα για σφαγή σε συγκεκριμένο σφαγείο της Επαρχίας Λευκωσίας. Στο εν λόγω 
σφαγείο τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματοποιούσαν ελέγχους, εκ μέρους των ΚΥ, τέσσερεις 
ιδιώτες συμβασιούχοι κτηνίατροι, ένας κτηνιατρικός επιθεωρητής και ένας ωρομίσθιος εργάτης. 
Σύμφωνα με τα παρουσιολόγια που τηρούνται στο σφαγείο, τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους, 
όσο και για τους ιδιώτες συμβασιούχους κτηνίατρους, οι πιο πάνω υπάλληλοι αποχώρησαν από το 
σφαγείο μεταξύ των ωρών 14.00 – 18.30. Σύμφωνα με συγκεκριμένη κατάσταση που εκτυπώθηκε 
από το σφαγείο και υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του ελέγχου, στην οποία 
παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία για τα ζώα που έχουν σφαγεί (όπως π.χ. αριθμός ενωτίου, ημερ. 
και ώρα σφαγής, τύπος ζώου, ζεστό βάρος ζώου κ.λπ.) φαίνεται ότι η σφαγή των 30 
βρουκελωμένων βοοειδών άρχισε στις 18.16.  Όπως προκύπτει, κατά τη σφαγή, που είναι πρακτικά 
αδύνατο να ολοκληρώθηκε σε 14 λεπτά, είχαν αποχωρήσει από το σφαγείο όλοι οι εν λόγω 
υπάλληλοι. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Προϊστάμενο του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας 
Υγείας, την ημέρα εκείνη άλλος ιδιώτης κτηνίατρος, εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή ΚΥ, ήταν 
παρών στο σφαγείο από τις 17:20 – 20:45. Ο εν λόγω κτηνίατρος, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε ως 
επίσημος κτηνίατρος (ΕΚ) για τη διενέργεια ελέγχων σε σφαγεία οπληφόρων της Επαρχίας 
Λευκωσίας από τον Διευθυντή των ΚΥ, με σχετική του επιστολή ημερ. 13.11.2020, δεν ήταν 
καταχωρισμένος στο επίσημο πρόγραμμα σφαγής που ετοιμάστηκε από τον υπό αναφορά Τομέα 
για εκείνη την ημέρα.  Στην επιστολή εξουσιοδότησής του αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι ο 
διορισμός του ως ΕΚ έγινε στη βάση της από μέρους του εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
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αφιλοκερδή κάλυψη καθηκόντων στα σφαγεία που λειτουργούν στη Δημοκρατία, για 
αντιμετώπιση των αναγκών ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. 

Σχετικά με το πιο πάνω σημειώσαμε τα ακόλουθα:  

(i) Από τα επίσημα έντυπα/έγγραφα που έχουν παραληφθεί από το σφαγείο και αφορούσαν 
στη σφαγή που διενεργήθηκε τη συγκεκριμένη ημέρα, διαπιστώσαμε ότι, για τα 30 βοοειδή 
με βρουκέλα δεν συμπληρώθηκε δεόντως, ούτε και υπογράφηκε από εξουσιοδοτημένο 
κτηνίατρο το σχετικό έντυπο «Έντυπο επιθεώρησης των ζώων πριν τη σφαγή» σε αντίθεση 
με τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/627. Παρόλο ότι, στο εν λόγω έντυπο, 
γίνεται αναφορά στα 30 βοοειδή που σφάχτηκαν, δεν φαίνεται σε κανένα σημείο το όνομα 
και η υπογραφή του κτηνίατρου που επιθεώρησε τη σφαγή, ούτε αναγράφονται 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να αφορούν στην επιθεώρηση που διενεργήθηκε. Με βάση 
τα πιο πάνω προκύπτουν ερωτηματικά κατά πόσο διενεργήθηκαν οι νενομισμένοι 
έλεγχοι/επιθεωρήσεις στα βοοειδή με βρουκέλα, θέμα πολύ σοβαρό, αφού άπτεται θεμάτων 
δημόσιας υγείας. 

(ii) Ο συγκεκριμένος ιδιώτης κτηνίατρος που φαίνεται ότι ήταν παρών στο σφαγείο, αλλά δεν 
υπάρχει ένδειξη ότι διενέργησε οποιοδήποτε έλεγχο/επιθεώρηση, εξουσιοδοτήθηκε μεν ως 
ΕΚ για τη διενέργεια ελέγχων από τον Διευθυντή ΚΥ, ωστόσο δεν υπάρχουν οποιαδήποτε 
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από τις ΚΥ, όπως συμβαίνει 
με τους υπόλοιπους συμβασιούχους ιδιώτες κτηνίατρους που εργοδοτούνται από τις ΚΥ. 
Συναφώς αναφέρουμε ότι, στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί το 2022 μεταξύ των ΚΥ και 
επτά ιδιωτών κτηνίατρων για παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την εφαρμογή σχεδίου για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων στα σφαγεία της Επαρχίας Λευκωσίας, περιλαμβάνεται 
σχετική πρόνοια για υποχρεωτική συμμετοχή σε τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 
σφαγείο. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 το 
προσωπικό που διενεργεί επίσημους ελέγχους πρέπει να λαμβάνει, στον τομέα της 
αρμοδιότητάς του, κατάλληλη κατάρτιση που να του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του 
με επάρκεια και να διενεργεί τους επίσημους ελέγχους με συνεπή τρόπο. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση σφάχτηκαν 30 βοοειδή με βρουκέλα και το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/627 που αναφέρεται πιο πάνω, ρυθμίζει τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται 
σε τέτοιες περιπτώσεις, τόσο για τους επίσημους ελέγχους κατά την επιθεώρηση, όσο και  
μετά τη σφαγή. Επισημαίνεται ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας της πιο πάνω σφαγής, δεν 
υπήρχε άλλος ΕΚ στον χώρο το σφαγείου, εκτός από τον προαναφερόμενο ιδιώτη κτηνίατρο 
που, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν φαίνεται να έχει τύχει της οποιασδήποτε 
εκπαίδευσης από τις ΚΥ. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των προνοούμενων 
ελέγχων/επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 

(iii) Στην εξουσιοδότηση που δόθηκε από τον Διευθυντή ΚΥ, στον ιδιώτη κτηνίατρο με επιστολή 
ημερ. 13.11.2020, δεν καθορίζεται το χρονικό πλαίσιο ισχύος της.   

(iv) Σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται από τις ΚΥ και με βάση το τι αναφέρεται στην 
έκθεση που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και ασφάλειας τροφίμων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 5.7.2022 και περιγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου που 
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διενεργήθηκε στην Κύπρο από τις 11 – 29.10.2021, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επίσημοι έλεγχοι που αφορούν την παραγωγή βόειου κρέατος, συμπεριλαμβανομένης της 
ιχνηλασιμότητας, οι ΕΚ διενεργούν επιθεωρήσεις σε ζεύγη, ώστε να αποφεύγεται η 
σύγκρουση συμφερόντων και  οι μισθοί τους καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό των ΚΥ. 
Αυτό ήταν αδύνατο να τηρήθηκε στην υπό αναφορά περίπτωση.  

(v) Με βάση το γεγονός ότι, την ημέρα που προγραμματίστηκε η σφαγή των 30 βρουκελωμένων 
βοοειδών, θα γινόταν, ένεκα των εορτών του Πάσχα και σφαγή μεγάλου αριθμού άλλων 
ζώων στο εν λόγω σφαγείο, όπως αναφέρεται πιο πάνω θεωρούμε ότι, η σφαγή των 
βοοειδών με βρούκελα θα έπρεπε να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πιο πάνω εργασία, η οποία όπως προκύπτει, έγινε από ιδιώτη 
κτηνίατρο και αφορούσε σε επιθεώρηση 30 βρουκελωμένων βοοειδών έγινε αφιλοκερδώς, 
χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε εκπαίδευσή του από τις ΚΥ, χωρίς τη συμμετοχή στην 
επιθεώρηση/έλεγχο δεύτερου κτηνίατρου ή βοηθού, χωρίς τη συμπλήρωση και υπογραφή 
δεόντως των επίσημων εγγράφων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, και την ημέρα όπου 
στο σφαγείο σφάχτηκε μεγάλος αριθμός και άλλων ζώων (πέραν των 1.500),  δημιουργούνται 
ερωτηματικά για την ποιότητα της εργασίας που έγινε από τον εν λόγω ιδιώτη κτηνίατρο, 
καθώς επίσης και στα σφάγια που διατέθηκαν για κατανάλωση στην αγορά, για σκοπούς 
δημόσιας υγείας.   

Σύσταση: Οι ΚΥ να εφαρμόζουν αυστηρά τους Κανονισμούς που διέπουν τη διενέργεια ελέγχων 
πριν και μετά τη σφαγή ζώων και ειδικά στις περιπτώσεις που αφορούν σε μολυσμένα ζώα, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας και ελέγχου και να εκπαιδεύουν κατάλληλα το 
προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα ζώα για αποφυγή μετάδοσης τυχόν ασθενειών και 
γενικά τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. 

Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι τα 30 βοοειδή που διαγνώστηκαν εργαστηριακά να 
είναι μολυσμένα με βρουκέλα εξετάστηκαν από Κτηνιατρικούς Λειτουργούς (ΚΛ) των ΚΥ τόσο στις 
21.4.2022 στην εκτροφή όσο και στις 22.4.2022 κατά τη διάρκεια της φόρτωσής τους στα οχήματα 
μεταφοράς για τη μεταφορά τους στο σφαγείο και κρίθηκαν όλα ως υγιή και κατάλληλα για σφαγή. 
Παρόλα αυτά όμως, δεν  τεκμηριώνεται η διενέργεια προ σφαγής εξέτασης των ζώων σε επίπεδο 
σφαγείου καθώς θα έπρεπε να είχαν συμπληρωθεί και τα σχετικά έντυπα. Επιπλέον μάς ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό που εκτελεί επίσημους ελέγχους στα σφαγεία έχει στη διάθεσή 
του τον κατάλληλο εξοπλισμό και αναλώσιμα για την ατομική του προστασία από μολυσματικές 
ασθένειες ενώ με αφορμή τα περιστατικά βρουκέλωσης, ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 
(ΤΚΔΥ) των ΚΥ εξέδωσε  οδηγίες για την προστασία από τη βρουκέλα των ατόμων που εργάζονται 
στα σφαγεία. Όσον αφορά στην εκπαίδευση ανέφερε ότι οι ΕΚ και συμβασιούχοι ιδιώτες 
κτηνίατροι που στελεχώνουν τα σφαγεία οπληφόρων, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και 
ενημερωμένοι για τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία διενεργούμενους ελέγχους και τις 
διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης των κατάλληλων εντύπων που πρέπει να 
εφαρμόζονται. 
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Σχετικά με το θέμα εντοπισμού θετικών κρουσμάτων βρουκέλας σε κτηνοτροφικές μονάδες της 
Κύπρου και συγκεκριμένα τον τρόπο χειρισμού του από τις ΚΥ, διεξήχθη από το Υπουργείο ΓΑΑΠ 
σχετική διοικητική έρευνα και με επιστολή μας ημερ. 18.10.2022 προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, 
ζητήσαμε όπως τύχουμε σχετικής ενημέρωσης.  Σε απαντητική επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου ΓΑΑΠ μάς πληροφόρησε ότι, από τη διοικητική έρευνα προέκυψε ότι ενδεχομένως 
λειτουργοί των ΚΥ να διέπραξαν πειθαρχικά αδικήματα. Στη βάση των ευρημάτων της πιο πάνω 
διοικητικής έρευνας και μετά από Πρόταση του Υπουργείου ΓΑΑΠ, το Υπουργικό Συμβούλιο με 
Απόφασή του στις 4.10.2022 όρισε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως Ερευνώντα Λειτουργό για τη 
διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας με όρους εντολής τη διερεύνηση πιθανών πράξεων, 
παραλείψεων, αμέλειας και καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων συγκεκριμένων 
λειτουργών και του Διευθυντή των ΚΥ και κατ’ επέκταση πιθανή παραβίαση των υποχρεώσεων 
τους έναντι της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων. 
Επιπρόσθετα, μας ανέφερε ότι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής της έρευνας και 
μετά από αίτημα του Υπουργού ΓΑΑΠ η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έθεσε σε διαθεσιμότητα 
τον Διευθυντή των ΚΥ για περίοδο τριών μηνών.   

6.3.2 Εξουσιοδοτήσεις σε ιδιώτες κτηνίατρους για διενέργεια ελέγχων σε σφαγεία 
οπληφόρων της Επαρχίας Λευκωσίας.   

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώσαμε ότι, τον Νοέμβριο 2020 και τον Φεβρουάριο 
2021, ο Διευθυντής των ΚΥ, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Ν.150(Ι)/2003», 
εξουσιοδότησε έξι συγκεκριμένους ιδιώτες κτηνίατρους για διενέργεια ελέγχων σε σφαγεία 
οπληφόρων της Επαρχίας Λευκωσίας. Σύμφωνα με τις επιστολές που στάλθηκαν από τον 
Διευθυντή ΚΥ στο Υπουργείο Οικονομικών για εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης, η ανάγκη για 
εξουσιοδότηση ιδιωτών κτηνιάτρων προέκυψε μετά από την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε 
συγκεκριμένο σφαγείο της Επαρχίας Λευκωσίας, όπου το προσωπικό που στελέχωνε το σφαγείο, 
είτε εντοπίστηκε θετικό στον κορωνοϊό, είτε αποτελούσε στενή επαφή θετικού κρούσματος και 
ένεκα της καθυστέρησης της έγκρισης του Προϋπολογισμού, για το έτος 2021, καθίστατο αδύνατη 
η αγορά υπηρεσιών, από τον ιδιωτικό τομέα, υπηρεσιών ιδιωτών εγγεγραμμένων κτηνίατρων για 
στελέχωση των σφαγείων, με σύμβαση.   

Σχετικά με τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις η Υπηρεσία μας εντόπισε συγκεκριμένες αδυναμίες, 
αφού στις επιστολές εξουσιοδότησης που αποστάλθηκαν στους ιδιώτες κτηνιάτρους δεν 
αναγράφετο, σε όλες τις περιπτώσεις, η χρονική περίοδος ισχύος της εξουσιοδότησής, δεν 
αποστάλθηκαν μαζί με τις επιστολές εξουσιοδότησης σε όλους τους ιδιώτες κτηνιάτρους, οι 
σχετικές οδηγίες και τα έντυπα για συμπλήρωση στα σφαγεία οπληφόρων, οι εν λόγω ιδιώτες 
κτηνίατροι δεν φαίνεται να είχαν τύχει οποιασδήποτε εκπαίδευσης από τις ΚΥ καθώς και οι 
δηλώσεις αμεροληψίας δεν συμπληρώθηκαν έγκαιρα και δεόντως από όλους. 

Επίσης, σημειώσαμε ότι στην υπό αναφορά έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας 
Τροφίμων της ΕΕ, δεν γίνεται καμία αναφορά στις πιο πάνω έξι εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν από 
το Διευθυντή των ΚΥ σε ιδιώτες κτηνίατρους, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσον η 
ομάδα ελέγχου της ΕΕ ενημερώθηκε σχετικά επί τούτου.  
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Σύσταση: Στις περιπτώσεις που είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη για παροχή εξουσιοδοτήσεων 
σε ιδιώτες κτηνίατρους από τον Διευθυντή των ΚΥ, αυτές να δίδονται για συγκεκριμένη διάρκεια και 
να παρέχεται σχετική εκπαίδευση. Επίσης να παρέχονται σε αυτούς όλες οι αναγκαίες πληροφορίες 
και τα προβλεπόμενα έντυπα και να συμπληρώνονται έγκαιρα και δεόντως όλες οι δηλώσεις 
αμεροληψίας από αυτούς.  

Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι  η σύστασή μας θα ληφθεί υπόψη και οι υπό αναφορά 
εξουσιοδοτήσεις θα ανακληθούν. Μας ανέφερε επίσης ότι στην περίπτωση που υπάρξει επιτακτική 
ανάγκη στο μέλλον για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε ιδιώτες κτηνίατρους από τον Διευθυντή των ΚΥ, 
αυτές θα δίδονται για συγκεκριμένη διάρκεια και θα παρέχεται σε αυτούς σχετική εκπαίδευση.  

6.3.3 Κατάσχεση και καταστροφή 7.497 νωπών κοτόπουλων.  

Οι ΚΥ παραχωρούν, άδεια για σφαγή πουλερικών και σε ώρες εκτός λειτουργίας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας σε περιπτώσεις όπου, είτε αφορούν σε εορταστική περίοδο, είτε κρίνεται αντικειμενικά 
αναγκαίο, με βάση τη διαθεσιμότητα του κτηνιατρικού προσωπικού που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή 
και αφού ληφθεί από τους ενδιαφερόμενους σχετικό γραπτό αίτημα.  

H εταιρεία «Α» με επιστολή της ημερ. 14.1.2021 προς τις ΚΥ αιτήθηκε όπως, της παραχωρηθεί άδεια 
σφαγής  το Σάββατο 16.1.2021 για δικούς της λόγους που παράθεσε. Με επιστολή του ημερ. 15.1.2021 
ο Διευθυντής των ΚΥ απάντησε αρνητικά προς την εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι, σε περίπτωση που 
λειτουργήσει το σφαγείο εκτός ωρών λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, ήτοι το Σάββατο 16.1.2021 
ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο, πέραν της περιόδου των εορτών του Πάσχα, του Δεκαπενταύγουστου 
και των Χριστουγέννων, θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία. Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, στις 15.1.2021 λειτουργός των ΚΥ επισκέφθηκε 
το πτηνοτροφείο της εν λόγω εταιρείας και εξέδωσε τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες Υγειονομικές 
Βεβαιώσεις, βάσει των οποίων τα κοτόπουλα των εν λόγω υποστατικών της εταιρείας υποβλήθηκαν 
σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και κρίθηκαν υγιή για μεταφορά στο σφαγείο εντός 72 ωρών. Με 
βάση στοιχεία των ΚΥ, στις 16.1.2021 η εταιρεία προχώρησε τελικά σε σφαγή κοτόπουλων, χωρίς τη 
σχετική άδεια και οι ΚΥ κατακράτησαν τα σφαγέντα κοτόπουλα, συνολικής ποσότητας 7.497 τεμαχίων 
και στις 18.1.2021 προχώρησαν σε κατάσχεσή τους. Η εταιρεία υπέβαλε ένσταση, η οποία εξετάστηκε 
από τριμελή Επιτροπή που, στις 9.3.2021, απέστειλε επιστολή προς τον Διευθυντή ΚΥ ενημερώνοντάς 
τον ότι αποφασίστηκε, με πλειοψηφία, η απόρριψη της ένστασης της εταιρείας, χαρακτηρίζοντας 
ταυτόχρονα ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα 7.497 σφάγια κοτόπουλων που ήταν 
δεσμευμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.   

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η εταιρεία στις 23.9.2021 προς τον Διευθυντή των ΚΥ ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι η ζημιά που υπέστη από την εν λόγω κατάσχεση και καταστροφή των κοτόπουλων 
υπερβαίνει τις €60.000.   

Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, κατά την περίοδο 2017 – 2021 οι ΚΥ προχώρησαν σε εννέα καταγγελίες 
(τέσσερεις το 2017 και πέντε το 2019) και επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα ενώ προέβησαν σε 
κατασχέσεις σε δύο μόνο περιπτώσεις (μια το 2020 και μια το 2021 της υπό αναφορά εταιρείας), σε 
πτηνοσφαγεία.  
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Σύμφωνα με την υπό αναφορά έκθεση της ΕΕ, συγκεντρώθηκαν και πληροφορίες σχετικά με τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις πριν από τη σφαγή και μετά τη σφαγή όσον αφορά τον τομέα των πουλερικών 
όπου επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές αδυναμίες, που αφορούν κυρίως στις διαδικασίες 
επιθεώρησης μετά από τη σφαγή (ΕΜΣ) για πουλερικά. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, σε 13 από τα 22 
εγκεκριμένα σφαγεία πουλερικών είναι μονίμως παρών τουλάχιστον ένας Επίσημος Βοηθός (ΕΒ) κατά 
τη σφαγή και ένας ΕΚ επισκέπτεται την εγκατάσταση  σε καθημερινή  βάση και εποπτεύει την ΕΜΣ που 
διενεργεί/ούν ο/οι ΕΒ. Για τους ελέγχους των εν λόγω 13 σφαγείων πουλερικών είναι διαθέσιμοι δέκα 
ΕΚ και δέκα ΕΒ. Ωστόσο, η παρουσία ΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της σφαγής δεν είναι εξασφαλισμένη, 
δεδομένου ότι οι ΕΚ έχουν άλλα καθήκοντα και εργασίες. Για τα υπόλοιπα εννέα σφαγεία, τα οποία 
βρίσκονται στην ίδια Επαρχία, είναι διαθέσιμοι 13 ΕΚ για τη διενέργεια ΕΜΣ και στόχος της αρμόδιας 
Αρχής είναι να διασφαλίσει την παρουσία τουλάχιστον ενός ΕΒ κατά τη σφαγή. Δεδομένου ότι μόνον 
ένας ΕΚ είναι διαθέσιμος για τους επίσημους ελέγχους των σφαγείων πουλερικών στην εν λόγω 
Επαρχία, δεν διασφαλίζεται σε όλες τις σφαγές η παρουσία ΕΚ. Ο ΤΚΔΥ επιβεβαίωσε ότι οι ρυθμίσεις 
για την ΕΜΣ δεν αποκλείουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν παρίσταται μέλος του επίσημου 
προσωπικού κατά τη σφαγή. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι σε σφαγεία που να είναι 
εξουσιοδοτημένοι για τη διενέργεια ΕΜΣ σε σφαγεία πουλερικών. Η ομάδα ελέγχου διαπίστωσε 
επίσης ότι 12 από τα 22 σφαγεία πουλερικών είναι εγκαταστάσεις μέσης ή μεγάλης δυναμικότητας 
(σφαγή άνω των 150.000 πτηνών ετησίως). Στην έκθεση γίνεται σύσταση, όπως η αρμόδια Αρχή 
παρέχει το απαραίτητο επίσημο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται στην περίπτωση των σφαγείων 
πουλερικών ότι η ΕΜΣ, όπου απαιτείται (δηλαδή σε σφαγεία που σφάζουν πέραν των 150.000 
πουλερικών ετησίως), διενεργείται από ΕΚ ή υπό την εποπτεία του.   Σχετικά με τα πιο πάνω 
αναφέραμε τα εξής:  

α. Παρόλο που εκδόθηκαν Υγειονομικές βεβαιώσεις για τα εν λόγω κοτόπουλα στις 15.1.2021, 
όπου σημειώνεται ότι αυτά κρίθηκαν υγιή, παρατηρήσαμε ότι στο έντυπο κατάσχεσης ΤΚΔΥ.010 
ημερ. 18.1.2021 καταγράφεται, ως αιτία κατάσχεσης, «Μη διενέργεια προ και μετά σφαγής 
επιθεώρηση». 

β. Λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ χαμηλό αριθμό των καταγγελιών και κατασχέσεων που 
διενεργήθηκαν από τις ΚΥ την τελευταία πενταετία (2017 – 2021), την έκθεση της ΕΕ, στην οποία 
επισημαίνονται οι σημαντικές αδυναμίες στην ΕΜΣ των πουλερικών, καθώς επίσης το μεγάλο 
μέγεθος κατάσχεσης που αφορά στην εταιρεία «Α» στην οποία προέβησαν οι ΚΥ, 
δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους που οι ΚΥ δεν επιδεικνύουν σε όλες τις 
περιστάσεις την ίδια αυστηρότητα. 

γ. Μετά την κατάσχεση των πιο πάνω κοτόπουλων υποβλήθηκε αίτημα ημερ. 29.1.2021 του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, για διευθέτηση τηλεδιάσκεψης 
με θέμα τη σφαγή πουλερικών εκτός πενθήμερου με τη συμμετοχή του ιδίου, τον Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου και του Διευθυντή των ΚΥ. Δεν εντοπίστηκαν στο σχετικό φάκελο 
των ΚΥ οποιαδήποτε πρακτικά της εν λόγω τηλεδιάσκεψης, που σύμφωνα με την πρόσκληση θα 
πραγματοποιείτο στις 15.2.2021. Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί σχετικά η Υπηρεσία μας.  

Σύσταση: Οι ΚΥ να λάβουν σοβαρά υπόψη τις διαπιστώσεις και συστάσεις της ΕΕ καθώς και να 
επιδεικνύουν την ίδια αυστηρότητα σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι  οι ΚΥ έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τις διαπιστώσεις και 
συστάσεις της ΕΕ και προς το σκοπό αυτό καταβάλλουν προσπάθειες για ενίσχυση της στελέχωσής 
τους. Επίσης σημείωσε ότι, οι ΚΥ θα επιδεικνύουν  την ίδια αυστηρότητα σε όλες τις περιπτώσεις και 
τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα είναι ανάλογα της εκάστοτε παράβασης. Όσον αφορά στην 
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μας πληροφόρησε ότι τα σχετικά πρακτικά τηρήθηκαν από το 
Υπουργείο ΓΑΑΠ και μάς απέστειλε σχετικό αντίγραφο.   

6.3.4  Έκθεση ελέγχου της ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου 
της ασφάλειας των τροφίμων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά 
βόειου κρέατος, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλασιμότητας, στην Κύπρο.  

Στην πιο πάνω έκθεση της ΕΕ επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:  

α. Παρότι οι έλεγχοι καλύπτουν, τόσο τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, όσο και τα σφαγεία, οι 
ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στο σφαγείο, σχετικά 
με την ταυτοποίηση των ζώων και την καταλληλότητά τους για μεταφορά, δεν 
παρακολουθούνται συστηματικά από την αρμόδια Αρχή σε επίπεδο εκμετάλλευσης. 

β. Η κεντρική βάση δεδομένων για τα βοοειδή εξασφαλίζει τις απαιτούμενες εγγυήσεις όσον 
αφορά στην ταυτοποίηση και την καταχώριση των βοοειδών και παρέχει την ανάλυση κινδύνου 
που απαιτείται για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων για σκοπούς επιθεώρησης. 

γ. Το προσωπικό της αρμόδιας Αρχής έχει στη διάθεσή του τεκμηριωμένες διαδικασίες (οδηγίες 
και κατευθυντήριες γραμμές), οι οποίες εν γένει συνάδουν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για 
τους επίσημους ελέγχους. Ωστόσο, οι οδηγίες της αρμόδιας Αρχής σχετικά με τους επίσημους 
ελέγχους για την ταυτοποίηση των βοοειδών σε επίπεδο σφαγείου δεν είναι καθόλα κατάλληλες 
για την αντιμετώπιση περιπτώσεων βοοειδών με προβλήματα ιχνηλασιμότητας. Αυτό έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στους επίσημους ελέγχους για την ιχνηλασιμότητα των βοοειδών. 

δ. Τα εφαρμοζόμενα μέτρα δεν μπορούν να διασφαλίσουν πλήρως ότι οι εντεταλμένοι ΕΚ είναι 
απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους στο σφαγείο. 

ε. Μολονότι εφαρμόζεται σύστημα για την παροχή τακτικής κατάρτισης στο επίσημο προσωπικό, 
το σύστημα δεν καλύπτει τους εντεταλμένους ΕΚ, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάζει το 
επίπεδο των ικανοτήτων τους. 

στ. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την επείγουσα σφαγή εκτός του σφαγείου και τα 
επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα μπορούν να αποτρέψουν τη μεταφορά ακατάλληλων ζώων 
στο σφαγείο. 

ζ. Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή των ζώων που υποβάλλονται σε επείγουσα σφαγή στην 
εκμετάλλευση διενεργείται από ιδιώτες κτηνιάτρους, κάτι που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της 
ΕΕ. 

η. Η οργάνωση των επιθεωρήσεων βοοειδών πριν από τη σφαγή και μετά τη σφαγή και των 
επιθεωρήσεων πουλερικών πριν από τη σφαγή συνάδει εν γένει με τις σχετικές απαιτήσεις της 
ΕΕ. Ωστόσο, οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιθεώρηση προ σφαγής των πουλερικών δεν 
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διασφαλίζουν την παρουσία ΕΚ στο σφαγείο στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η επιθεώρηση μετά τη σφαγή διενεργείται από τον επίσημο 
βοηθό υπό την ευθύνη, και όχι υπό την εποπτεία, του ΕΚ, χωρίς να πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/624 σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια 
ελέγχων στη παραγωγή κρέατος. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποκλείουν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες δεν παρίσταται μέλος του επίσημου προσωπικού κατά τη σφαγή. 

Στην εν λόγω έκθεση γίνονται επίσης συστάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν και την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος ελέγχου, οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά 
πιο κάτω:  

α. Να διασφαλιστεί ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες καλύπτουν όλους τους σχετικούς τομείς των 
ελέγχων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής βόειου κρέατος, όπως απαιτείται από το άρθρο 
12 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. Ειδικότερα, οι ΚΥ θα πρέπει να παράσχουν στο 
ελεγκτικό προσωπικό  που  συμμετέχει  στους  επίσημους  ελέγχους  στα σφαγεία βοοειδών 
κατάλληλες τεκμηριωμένες διαδικασίες,  ώστε το εν λόγω προσωπικό να είναι σε θέση να 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες όταν εντοπίζονται βοοειδή με προβλήματα ιχνηλασιμότητας. 

β. Να αξιολογηθούν οι ανάγκες κατάρτισης των μελών του προσωπικού που είναι αρμόδια για τους 
ελέγχους κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής βόειου κρέατος, ιδίως των εντεταλμένων ΕΚ, και 
να διοργανωθεί κατάλληλη κατάρτιση στον τομέα αρμοδιότητάς τους, που να τους  επιτρέπει να  
ασκούν τα καθήκοντά τους  με  επάρκεια και να διενεργούν επίσημους ελέγχους με συνεπή 
τρόπο, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625. 

γ. Να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων των εντεταλμένων ΕΚ, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

δ. Να   διασφαλιστεί   ότι,   σε   περίπτωση   που   εντοπιστεί   περίπτωση   μη συμμόρφωσης, η 
αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον προσδιορισμό της πηγής και των ευθυνών του υπευθύνου 
επιχείρησης, όπως απαιτείται από το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 
Ειδικότερα, οι ΚΥ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ελλείψεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των 
ζώων και την καταλληλότητα τους για μεταφορά που εντοπίζονται στο σφαγείο, 
παρακολουθούνται επαρκώς από την αρμόδια Αρχή σε επίπεδο εκμετάλλευσης. 

ε. Η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να παρέχει το απαραίτητο επίσημο προσωπικό, ώστε να 
διασφαλίζεται, στην περίπτωση των σφαγείων πουλερικών, ότι η επιθεώρηση  μετά τη σφαγή, 
όταν απαιτείται (δηλ. σε σφαγεία που σφάζουν περισσότερα από 150.000 πουλερικά ετησίως), 
διενεργείται από ΕΚ ή υπό την εποπτεία του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο 
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/624. 

στ. Να διασφαλιστεί ότι η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή των βοοειδών που υποβάλλονται σε 
επείγουσα σφαγή εκτός του σφαγείου διενεργείται από επίσημο κτηνίατρο, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/624. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες τις οποίες λαμβάνουν οι ΚΥ προς υλοποίηση 
των πιο πάνω συστάσεων της Επιτροπής. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/02/2022 

 
 

66 
 

Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ σχετικά με τις πιο πάνω συστάσεις της μάς ενημέρωσε ως ακολούθως: 

α. Έχει ετοιμαστεί εγχειρίδιο από τις ΚΥ, το οποίο και έχει αποσταλεί στους ΕΚ στα σφαγεία τον 
Ιούνιο 2022, το οποίο περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχων καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής ή της επιβολής των 
απαιτήσεων της ΕΕ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής 
των βοοειδών. Επίσης, αποστάληκε εγχειρίδιο σε όλους του υπεύθυνους εκμεταλλεύσεων 
βοοειδών τον Μάιο 2022, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση στη ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων προκειμένου να ελέγχεται η ατομική ταυτοποίηση κάθε ζώου πριν από τη μεταφορά 
και να διασφαλίζεται ότι μεταφέρονται στο σφαγείο ορθώς ταυτοποιημένα ζώα.  

β. To πρόγραμμα ανίχνευσης αναγκών μάθησης για το προσωπικό που απασχολείται στα σφαγεία 
οπληφόρων, συμπεριλαμβάνει όλους τους ΕΚ καθώς και τους επίσημους ιδιώτες συμβασιούχους 
κτηνίατρους. 

γ. Το έντυπο αμεροληψίας έχει τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να συμπεριλαμβάνει 
συγκεκριμένες πρόνοιες αποφυγής συμφέροντος με τους ελεγχόμενους και έχει ενταχθεί στα 
συμβόλαια των επίσημων ιδιωτών κτηνίατρων. 

δ. Η διαδικασία ενημέρωσης των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων (ΕΚΓ) και Κτηνιατρικών 
Σταθμών, σε περίπτωση που εντοπίζονται ζώα με προβλήματα ιχνηλασιμότητας, θα γίνεται από 
τους επίσημους λειτουργούς των σφαγείων άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιείται στη 
συνέχεια επιτόπιος έλεγχος στην εκμετάλλευση προέλευσης από τα ΕΓ και υπό αναφορά 
Σταθμούς. Όπου διαπιστώνονται παραλείψεις σε ότι αφορά την αναγνώριση και καταχώριση 
των ζώων σε επίπεδο σφαγείου, θα περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου που εξάγεται βάσει 
ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται για εξασφάλιση της εφαρμογής των 
διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση και την καταγραφή των βοοειδών. 

ε. Οι ΚΥ καταβάλλουν προσπάθειες για ενίσχυση της στελέχωσής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
προχώρησαν με προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από εξουσιοδοτημένο 
όργανο/φορέα για διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία ερυθρού και λευκού 
κρέατος, ο οποίος δεν τελεσφόρησε, αφού ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου 
Προσφορών. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου 
προσωπικού.  

στ. Οι ΚΥ έχουν ετοιμάσει έγγραφα διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες 
κτηνιάτρους οι οποίοι θα διενεργούν επίσημους ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
διαδικασίας επείγουσας σφαγής οπληφόρων ζώων εκτός σφαγείου. 

6.3.5 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός του Δικτύου «Natura 2000».  

Σχετική με το πιο πάνω θέμα είναι η Ειδική Έκθεση με αρ. ΠΕ/01/2020, που δημοσιοποιήθηκε στις 
3.3.2020 μετά από διερεύνηση καταγγελίας από μεγάλο αριθμό φορέων και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ενώ σχετικές αναφορές έγιναν και στην Ειδική Έκθεση με αρ. ΥΓΑΑΠ/01/2022, που 
δημοσιοποιήθηκε στις 8.3.2022.  
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Το θέμα αφορά σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που έχει ανεγερθεί παράνομα χωρίς την 
εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας, σε περιοχή που είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura 2000». Η 
μονάδα δεν διαθέτει κωδικό εκμετάλλευσης. 

Σχετικά με θέματα αρμοδιοτήτων των ΚΥ, παρατηρήσαμε ότι:  

α. Φαίνεται να προκύπτουν παραβιάσεις διατάξεων αριθμού νομοθεσιών των ΚΥ. 

β.  Προκύπτουν ερωτηματικά ως προς την υγειονομική παρακολούθηση της μονάδας καθώς και 
τον τρόπο διάθεσης των, αναμενόμενα, μεγάλων ποσοτήτων του γάλακτος ή και κρέατος που 
παράγεται από την κτηνοτροφική μονάδα με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία.  

γ. Τα παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν, 
χρόνια μετά τις επισημάνσεις των αρμοδίων Αρχών του Κράτους. 

Όλα τα θέματα που προέκυψαν, τέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώπιον του Γενικού 
Εισαγγελέα, της Δημοκρατίας, ώστε να αξιολογήσει εάν η ολιγωρία από τα αρμόδια Τμήματα, σε 
σχέση με την εφαρμογή των νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, δικαιολογεί την 
αναζήτηση ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών και εάν υπάρχουν άλλα μέτρα που θα πρέπει 
παράλληλα να ληφθούν, για άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με επιστολή του ημερ. 8.12.2021, μας πληροφόρησε ότι, 
καταχωρίστηκε υπόθεση εκ μέρους της Αστυνομίας για αδικήματα κατά παράβαση του περί της 
Υγείας των Ζώων Νόμου (Ν.109(Ι)/2001) για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας χωρίς άδεια 
και συναφή αδικήματα, έδωσε οδηγίες για λήψη νομικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη και του 
κτηνοτρόφου, ως κατόχου της αυθαίρετης κτηνοτροφικής μονάδας και ενημέρωσε τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ως προς την εξέταση του ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικών 
αδικημάτων εκ μέρους Τμημάτων και/ή Υπηρεσιών που εμπίπτουν στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία 
του.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ΓΑΑΠ, τον Νοέμβριο 2021, μας πληροφόρησε ότι, για το εν 
λόγω  θέμα, κατόπιν απόφασης του Υπουργού ΓΑΑΠ, βρισκόταν σε εξέλιξη διοικητική έρευνα και 
επί τούτου ζητήσαμε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, όπως ενημερωθούμε με τις 
εξελίξεις επί του θέματος. Μέχρι και τη δημοσιοποίηση της παρούσας Έκθεσης δεν λάβαμε 
οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση. 

6.4 Τμήμα Δασών  

6.4.1 Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης στην περιοχή Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία γηπέδου 
γκολφ. 

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας και σχετικής δημοσιευθείσας 
απάντησης του Υπουργού ΓΑΑΠ προς Βουλευτή, διαφάνηκε πρόθεση της Κυβέρνησης να 
εκμισθώσει, σε συγκεκριμένη εταιρεία, στη βάση αίτησή της, κρατική δασική γη, συνολικής 
έκτασης 771.148 τ.μ. με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου γκολφ και συναφών τουριστικών 
αναπτύξεων, στα κρατικά δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, στον Δήμο 
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Παραλιμνίου. Σύμφωνα με πληροφόρηση του Υπουργείου ΓΑΑΠ, η εταιρεία ενδέχετο να υποβάλει 
αίτηση και για ανταλλαγή ιδιωτικής με κρατική δασική γη και η έκταση που δυνατόν να 
εκμισθωνόταν στην εταιρεία, να αφορούσε μόνο στην έκταση του γηπέδου γκολφ. Επιπλέον, η 
εταιρεία ενδεχόταν να αιτηθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την εκμίσθωση 
μικρής έκτασης κρατικής (χαλίτικης) γης, για σκοπούς πρόσβασης και συνένωσης των κρατικών 
δασικών τεμαχίων.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της τον Μάρτιο του 2021, προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, εξέφρασε τις 
απόψεις της σχετικά με το πιο πάνω θέμα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η απευθείας εκμίσθωση 
κρατικής γης, σε συγκεκριμένη εταιρεία, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς, είναι ενάντια στις 
πρόνοιες του άρθρου 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) και ουδόλως ικανοποιεί τις 
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Σημειώσαμε ότι η εν 
λόγω πρακτική είναι μη αποδεκτή, μη νόμιμη και δεν διασφαλίζει τη διαχείριση της κρατικής γης 
με το μέγιστο όφελος προς το Κράτος, αφού το μίσθωμα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της 
αγοραίας αξίας της γης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι, άλλος ενδιαφερόμενος εκμισθωτής, 
ενδεχομένως να ήταν διατεθειμένος να προσφέρει για την ίδια κρατική γη υψηλότερο ενοίκιο, 
συνεπώς δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Τονίσαμε επίσης ότι, η Υπηρεσία μας δεν 
παρεμβαίνει στην πολιτική πτυχή του θέματος που αφορά η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΥΣ) ημερομηνίας 16.2.2005, για την «Πολιτική Ενθάρρυνσης Επενδύσεων σε Γήπεδα Γκολφ», ούτε 
και στην πτυχή που αφορά τυχόν πολιτική απόφαση για ενθάρρυνση της κατασκευής γηπέδου 
γκολφ στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επιτρεπτή η 
απευθείας ανάθεση κρατικής γης ή κρατικής δασικής γης.  

Επισημάναμε ότι ήδη από το 2005, το ΥΣ είχε διαπιστώσει ότι η δημιουργία γηπέδων γκολφ δεν 
είναι από μόνη της οικονομικά βιώσιμη και για αυτό και μπορεί να συνοδεύεται από οικιστική και 
τουριστική ανάπτυξη, βάσει καθορισμένων κριτηρίων που σημαίνει ότι ενδεχομένως η εκμίσθωση 
της κρατικής γης να συνοδευτεί σε επόμενο στάδιο με την παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων, 
που θα αυξήσουν περαιτέρω την αξία της γης. Εκφράσαμε την άποψη προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ ότι 
θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης ο τρόπος χειρισμού του θέματος και εισηγηθήκαμε:  

α. Αξιολόγηση του ενδεχόμενου εκμίσθωσης της συγκεκριμένης κρατικής γης, λαμβάνοντας 
υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και άλλους συναφείς παράγοντες και απόφαση αν όντως 
η συγκεκριμένη γη είναι κατάλληλη για τέτοια ανάπτυξη ή/και για άλλη ανάπτυξη (επιτρεπόμενες 
χρήσεις). 

β. Αν όντως η Δημοκρατία αποφασίσει ότι ενδείκνυται και είναι επωφελές για το δημόσιο 
συμφέρον να εκμισθωθεί η συγκεκριμένη κρατική γη για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, να 
καθοριστούν τυχόν πρόσθετα πολεοδομικά ή άλλα κίνητρα που θα μπορούν να παραχωρηθούν 
στον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί και τυχόν όρους ή δεσμεύσεις που θα ισχύουν.  

γ. Με δεδομένα τα πιο πάνω, να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός στον οποίο θα μπορούν 
να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν τις προτάσεις τους μαζί με κατάλληλο 
επιχειρηματικό πλάνο, όπως και σχετική τεκμηρίωση ότι έχουν την οικονομική και τεχνική 
δυνατότητα να υλοποιήσουν το πλάνο αυτό. Θα μπορεί δε να καθοριστεί ότι θα υπάρχει, ως 
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ελάχιστο ενοίκιο, το αγοραίο ενοίκιο της γης και ο κάθε οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
πλειοδοτεί για το επιπλέον ενοίκιο που θα καταβάλλει. 

Καταλήγοντας, τονίσαμε τη σημαντικότητα του θέματος, όπως και το γεγονός ότι σε αριθμό 
Εκθέσεών μας καταγράψαμε την υποχρέωση του ΥΣ να διαχειρίζεται την κρατική περιουσία 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ώστε να υπάρχει βέλτιστη αξιοποίησή της, κάτι που 
προφανώς δεν επιτυγχάνεται με την απευθείας εκμίσθωσή της στον πρώτο επιχειρηματία που θα 
την αιτηθεί.  

Το ΤΔ, ως το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου ΓΑΑΠ, απέστειλε τον Αύγουστο 2021 σχετική επιστολή 
στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομική συμβουλή για την περαιτέρω εξέταση του 
θέματος καθώς και της εξέτασης παρομοίων αιτημάτων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης για 
εμπορικούς σκοπούς.  

Στις 5.4.2022 ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με σχετική απαντητική επιστολή του, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα 
σημεία που διατυπώθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην απάντηση του προς 
το ΤΔ, ο οποίος επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το ζήτημα διάθεσης της κρατικής δασικής γης δεν 
μπορεί να προσεγγίζεται υπό την οπτική της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας ή υπό την οπτική 
της διαχείρισής της κατά τρόπο τέτοιο που θα αποδώσει στο Κράτος το μέγιστο δυνατό οικονομικό 
όφελος, για το λόγο ότι η κρατική δασική γη αποτελεί ξεχωριστή και ιδιαίτερη κατηγορία κρατικής 
ιδιοκτησίας, η οποία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης. 
Επίσης, πρόσθεσε ότι η αντίκρυση του ζητήματος της διάθεσης κρατικής δασικής γης υπό το 
πρίσμα των εννοιών του ανταγωνισμού ή της μεγιστοποίησης των οικονομικών κερδών είναι εκτός 
του πνεύματος και του σκοπού της Περί Δασών νομοθεσίας.   

Όσον αφορά στις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ΤΔ θα εξετάσει το 
αίτημα της συγκεκριμένης εταιρείας στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και των απόψεων του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που η αίτηση εκμίσθωσης της 
συγκεκριμένης δασικής γης υποβληθεί για έγκριση προς το ΥΣ, θα τεκμηριωθεί από  το ΤΔ, ως το 
αρμόδιο ότι αυτή είναι επωφελής για το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, μας ανέφερε ότι η διάθεση 
κρατικής δασικής για τουριστικούς σκοπούς με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, δεν 
αποτελεί διαδικασία που προνοείται ως ακολουθητέα με βάση την Περί Δασών νομοθεσία. 
Σύμφωνα με το ΤΔ, η διάθεση κρατικής δασικής γης αποτελεί πράξη διακριτικής εξουσίας και 
ασκείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούν το δημόσιο συμφέρον ύστερα από την 
υποβολή σχετικού αιτήματος, θέση που φαίνεται ως νομικά ορθή και από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. Επίσης, ο Υπουργός ΓΑΑΠ σημείωσε ότι σε συνέχεια εισήγησης του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το ΤΔ προχώρησε στις απαραίτητες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις των 
περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Γης) Κανονισμών και ετοίμασε σχετικό προσχέδιο Κανονισμών το 
οποίο αφού τύχει δημόσιας διαβούλευσης θα υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό 
έλεγχο, στη συνέχεια στο ΥΣ για έγκριση και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

Επανήλθαμε με νέα επιστολή μας στις 20.4.2022 προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, επαναλάβαμε τις 
εισηγήσεις μας όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ότι:  
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α. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ΤΔ κρίνει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας και εισηγείται την εκμίσθωση κρατικής δασικής γης σε κάποιο ιδιώτη, αυτό θα πρέπει 
να γίνεται με τρόπο διάφανο και συμβατό με τις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους.  

β. Η Υπηρεσία μας, πάντα πρότασσε την επιτακτική ανάγκη για την προστασία και διατήρηση 
της κρατικής δασικής γης, και δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάστηκε να παρέμβει, αντικρούοντας 
θέσεις του ΤΔ, που κατά την άποψή μας κάθε άλλο παρά προωθούσαν τη διατήρηση και προστασία 
των δασών.  

γ. Παραθέσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι το ΤΔ κάθε άλλο παρά 
απέδειξε ότι αποτελεί τον σταθερό προασπιστή της κρατικής δασικής γης. Συγκεκριμένα, 
αναφερθήκαμε στην περίπτωση του 2007 όταν το ΤΔ, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ και το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, συναίνεσε στην ένταξη μέρους του κρατικού δασικού δάσους στους 
Ορείτες σε ζώνη ανάπτυξης, με σκοπό την ανταλλαγή του με ιδιωτικές περιουσίες εντός της 
χερσονήσου του Ακάμα. Αναφερθήκαμε στην περίπτωση του 2014 που αφορούσε σε ανταλλαγή 
ιδιωτικής γης με κρατική δασική γη που προωθούσε το ΤΔ στα δάση Ραντί στο χωρίο Κούκλια και 
Λουρκά στο Γέρι. Επίσης, το 2014 το ΤΔ κατέθεσε πρόταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για 
τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού ώστε η απαγόρευση για εκμίσθωση ή διάθεση 
παραθαλάσσιας κρατικής δασικής γης, να αναφέρεται στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας (που 
περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των 100 υαρδών), αντί της απόστασης των 
500 μ. που προνοείτο. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σχετικά με το πιο πάνω αφού 
η μείωση της παραθαλάσσιας κρατικής δασικής ζώνης, αποτελεί σημαντική χαλάρωση του 
υφιστάμενου Κανονισμού. Τέλος  αναφέραμε την περίπτωση  όπου το 2017 το ΤΔ, επικαλούμενο 
λόγους «δημοσίου συμφέροντος», προώθησε διαδικασίες για εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, 
για ανέγερση ιδιωτικού πανεπιστημίου, με ετήσιο μίσθωμα που είχε υπολογιστεί στις €3.000, στη 
βάση των αξιών της γης που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).   

Αναφέραμε επίσης ότι, επί σειρά ετών, υποδείξαμε, τόσο σε επιστολές μας, όσο και σε σχετικές 
Ειδικές Εκθέσεις, ότι ενώ ο περί Δασών Νόμος περιόριζε την εξουσία του ΥΣ για παραχώρηση, 
ανταλλαγή, εκμίσθωση και διάθεση ακίνητης περιουσίας σε κρατικά δάση μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του εν λόγω Νόμου επιτρέπουν την εκμίσθωση 
ή άλλη διάθεση της κρατικής δασικής γης, ανάλογα με τον σκοπό, σε αρκετές περιπτώσεις που, 
κατά την άποψή μας, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικές.   Σημειώσαμε ότι, είναι η 
πολλοστή φορά που η υπό αναφορά συγκεκριμένη εταιρεία αιτείται κρατική δασική γη για 
δημιουργία γηπέδου γκολφ (οι προηγούμενες απερρίφθησαν κυρίως για περιβαλλοντικούς 
λόγους) και, όπως προκύπτει από αλληλογραφία, σε προηγούμενη περίπτωση, όπου η αίτηση της 
εν λόγω εταιρείας είχε απορριφθεί λόγω σημαντικών, μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, το ΤΔ έκανε πρόταση προς την εταιρεία για μετακίνηση σε άλλη κρατική δασική γη. 
Συνεπώς, το ΤΔ, που υποτίθεται είναι ο προστάτης των δασών και θα πρέπει να επιτρέπει 
εκμίσθωση κρατικής δασικής γης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται από 
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το δημόσιο συμφέρον, θεώρησε ότι είχε υποχρέωση έναντι ενός ιδιώτη να πασχίσει να του εξεύρει 
γη για να προβεί στην ιδιωτική ανάπτυξή του.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ασκώντας τις συνταγματικές της εξουσίες για έλεγχο της 
διαχείρισης της περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία, κατάληξε στη θέση ότι, η διάθεση 
κρατικής δασικής γης για τουριστικούς, βιομηχανικούς ή άλλου είδους εμπορικούς σκοπούς σε 
ιδιωτική εταιρεία, η οποία με αδιαφανείς διαδικασίες εντοπίζει διαθέσιμη γη και υποβάλλει 
αίτηση έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 

α. Δημιουργεί συνθήκες διαπλοκής και διαφθοράς αφού: 

 η ιδιωτική εταιρεία με κάποιο αδιαφανή τρόπο εντοπίζει διαθέσιμη κρατική γη, 
ενδεχομένως έχουσα εκ των έσω πληροφόρηση αφού δεν έχει προηγουμένως δοθεί η 
προσήκουσα δημοσιότητα ως προς τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης γης,  

 όπως διαφάνηκε, η εταιρεία εντοπίζει τη γη μετά από καθοδήγηση του ίδιου του 
Τμήματος που αναλαμβάνει το ρόλο του κτηματομεσίτη προς εξυπηρέτηση της ανάγκης 
μίας ιδιωτικής εταιρείας για εξεύρεση γης, 

 η ιδιωτική εταιρεία υποβάλλει την αίτηση και η έγκριση ή απόρριψή της είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του ΤΔ το οποίο τη μία ημέρα μπορεί να είναι αρνητικό και την άλλη 
θετικό, και  

 το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται από το ΤΔ με βάση δικές του εκτιμήσεις, αντί μέσα από 
μία ανταγωνιστική διαδικασία, γεγονός που εμπερικλείει στοιχεία υποκειμενικότητας.  

β. Συνιστά απαράδεκτη μέθοδο διάθεσης κρατικής περιουσίας αφού δεν διασφαλίζει ότι η 
διάθεση γίνεται με μεγιστοποίηση του οφέλους (που δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο οικονομικό),  για 
τον ιδιοκτήτη της περιουσίας, δηλαδή για τη Δημοκρατία και για τους πολίτες της περιοχής ή 
γενικότερα. 

γ. Παραβιάζει τις αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης οι οποίες, πρώτο αποτελούν αρχές 
χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και δεύτερο επιβάλλονται από 
τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον περί της Λογιστικής 
και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο 
(Ν.38(I)/2014).  

Καταλήγοντας, αναφέραμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά την άποψή της, 
εγείρονται σοβαρά θέματα συστηματικής παραβίασης θεμελιωδών κανόνων της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα μάλιστα της εσωτερικής (κοινής) αγοράς που βρίσκεται στον 
σκληρό πυρήνα των θεμάτων ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προχωρήσουμε σε 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν 
επόμενα βήματα. 

Επί τούτου τον Ιούνιο 2022 επικοινωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δικές τους απόψεις 
επί του θέματος και αναμένουμε σχετική ανταπόκριση.  
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6.4.2 Εντοπισμός νεκρών γυπών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη της Επαρχίας Πάφου – 
Παράνομη διατήρηση άγριου γύπα σε αιχμαλωσία. 

α. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, στις 3 και 4 Μαΐου 2022, εντοπίστηκαν νεκροί 
τρεις γύπες του είδους Γύπας Πυρόχρους, ένα ενήλικο πουλί, που είχε σημανθεί στο παρελθόν με 
πομπό και δύο νεογνά. Το συγκεκριμένο είδος γύπα διέπεται από αυστηρό καθεστώς προστασίας 
στην Κύπρο, τόσο στη βάση διεθνών συμβάσεων, όσο και προνοιών του εθνικού δικαίου, όπου 
καταγράφεται ως «είδος υπό απειλή». Για τη διατήρηση του είδους στην Κύπρο έχουν υλοποιηθεί 
ήδη δύο προγράμματα που έτυχαν συγχρηματοδότησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο 
πρόγραμμα, «Ζωή με τους Γύπες» ύψους £1,4 εκ. που συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το 
πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το υπό 
αναφορά δημοσίευμα, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με 
τους Γύπες», παγκύπρια καταμέτρηση, από την οποία εντοπίστηκαν οκτώ συνολικά γύπες, ενώ 
κατά την αμέσως προηγούμενη καταμέτρηση είχαν εντοπιστεί γύρω στους 20.  

Σύμφωνα με πληροφόρηση προς την Υπηρεσία μας, το ενήλικο πτηνό ανευρέθηκε στη μάντρα 
αιγοπροβάτων που έχει ανεγερθεί παράνομα στην περιοχή «Γκρεμοί του Χανουτάρη» και 
μετακινήθηκε σε περιοχή εκτός της μάντρας και δέθηκε σε δέντρο, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκε 
σχετικά η ΥΘΠ.  Για το θέμα της ανέγερσης της παράνομης μάντρας η Υπηρεσία μας έχει 
δημοσιεύσει τη σχετική Ειδική Έκθεση ΠΕ/01/2022, όπου γίνεται και αναφορά σε έκθεση που 
ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες», που παρουσιάζει την εν λόγω 
μάντρα ως πολύ σημαντικό κίνδυνο για το είδος στην περιοχή.  Συναφώς αναφέρουμε ότι, κατά τη 
συζήτηση του θέματος ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκπρόσωπος του ΤΔ 
είχε εκφράσει αντίθετες απόψεις από αυτές της ΥΘΠ, που είναι η αρμόδια για θέματα 
πτηνοπανίδας, αναφέροντας ότι η παρουσία της εν λόγω μάντρας στην περιοχή, όχι μόνο δεν 
αποτελεί κίνδυνο, αλλά αντίθετα ευνοεί τη διατήρηση του είδους! 

Τον Μάϊο 2022 ζητήσαμε από την ΥΘΠ όπως μας πληροφορήσει, μεταξύ άλλων, 

 εάν οι αναφορές για ανεύρεση του ενήλικου πτηνού εντός της παράνομης μάντρας και η εν 
συνεχεία μεταφορά του εκτός αυτής, επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία του συστήματος 
παρακολούθησης των πομπών που φέρουν σήμανση της ΥΘΠ, εφοδιάζοντας μας με σχετικές 
αναφορές του συστήματος. 

 τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε η ΥΘΠ για την  ανεύρεση των νεκρών πτηνών. 

 τα αποτελέσματα διερεύνησης του περιστατικού από την ΥΘΠ. 

 Εάν οι αναφορές για δραματική μείωση του πληθυσμού στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα 
ευσταθούν και τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Υπηρεσία για ανατροπή του 
φαινομένου.  

 τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων και τα αίτια θανάτου των πτηνών.  
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 τους κινδύνους εάν υπάρχουν, που, κατά την άποψη της ΥΘΠ, εγκυμονούν για το είδος, από 
τη συνεχιζόμενη λειτουργία της παράνομης μάντρας στην περιοχή «Γκρεμοί του Χανουτάρη» 
και τις επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
«Ζωή με τους Γύπες». 

Η ΥΘΠ μάς πληροφόρησε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικώς για το περιστατικό στις 3.5.2022 από 
Πρώτο Συντηρητή Δασών του ΤΔ, ο οποίος είχε ενημερωθεί από τον βοσκό της υπό αναφορά 
μάντρας καθώς επίσης με διάφορα στοιχεία (βίντεο με την τελευταία καταμέτρηση των γυπών, 
εικόνες με τα ίχνη του γύπα που εντοπίστηκε νεκρός, κ.λπ.). Επίσης η ΥΘΠ υπέβαλε λεπτομερή 
έκθεση γεγονότων που ετοίμασαν δύο Λειτουργοί της Υπηρεσίας οι οποίοι εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες», που μετέβηκαν στην περιοχή για εξέταση του περιστατικού. 
Σύμφωνα με την υπό αναφορά έκθεση επιβεβαιώνεται ότι, το πουλί πολύ πιθανόν να 
μετακινήθηκε από την υπό αναφορά μάντρα προς το σημείο που παραλήφθηκε με μηχανοκίνητο 
μέσο καθώς επίσης και ότι δύο νεοσσοί των φωλιών ήταν νεκροί. Επίσης, η ΥΘΠ μας ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι με βάση παγκύπρια καταμέτρηση, που διενεργήθηκε στις 10.5.2022 
εντοπίστηκαν οκτώ γύπες, οι οποίοι είναι πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση όπου 
εκτιμήθηκε ότι ο πληθυσμός κυμαινόταν μεταξύ των 16-20 πουλιών. Μας ανέφερε επίσης ότι με 
βάση ανεπίσημη ενημέρωση η αιτία θανάτου είναι η δηλητηρίαση από χημική ουσία. Η ΥΘΠ 
επισήμανε επίσης ότι, η λειτουργία της παράνομης μάντρας στην περιοχή «Γκρεμοί του 
Χανουτάρη» εγκυμονεί κινδύνους, τόσο για το είδος, τόσο και για τους στόχους διατήρησης του 
προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες», λόγω της πιθανής παράνομης τοποθέτησης νεκρών ζώων 
(των οποίων τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί) και της πιθανής χρήσης μη αδειοδοτημένων 
κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συνδυασμό με τη μη επαρκή και αποτελεσματική τροφοδοσία της 
ταΐστρας των γυπών στον Άγιο Ιωάννη που διαχειρίζεται το ΤΔ. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, ένα 
από τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για υποστήριξη του είδους, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η 
δημιουργία και λειτουργία ακόμη ενός εστιατορίου τροφοδοσίας γυπών, κατά προτίμηση στην 
κοιλάδα του Ξερού όπου συχνάζει το είδος. 

β. Όπως πληροφορηθήκαμε, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο ΤΔ στις 6.9.2022 στην 
οποία παρευρέθηκαν ο Διευθυντής και Πρώτος Συντηρητής Δασών, εκπρόσωπος της ΥΘΠ και ο 
Διευθυντής του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, για συζήτηση θεμάτων σχετικά με τη διατήρηση 
των γυπών στην Κύπρο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, από τον υπό αναφορά Πρώτο Συντηρητή 
Δασών, ότι ένας άγριος γύπας παγιδεύτηκε σε κλουβί που διαθέτει το ΤΔ στην περιοχή Αγίου 
Ιωάννη στην Επαρχία Πάφου και βρισκόταν σε αυτό για 15 περίπου μέρες.  Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σοβαρότητα του θέματος, η Υπηρεσία μας ζήτησε άμεσα πληροφόρηση από την ΥΘΠ, ως η 
αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
Θηραμάτων Νόμου (152(I)/2003).   

Ο Προϊστάμενος της ΥΘΠ τον Σεπτέμβριο 2022 υπέβαλε στην Υπηρεσία μας σχετική έκθεση 
γεγονότων, σύμφωνα με την οποία, επιβεβαιώνεται ότι ο υπό αναφορά Πρώτος Συντηρητής 
Δασών, ανέφερε πως ένας άγριος γύπας παγιδεύτηκε όπως αναφέρεται πιο πάνω. Ο εκπρόσωπος 
της ΥΘΠ υπέδειξε ότι το συγκεκριμένο πουλί θα έπρεπε να απελευθερωθεί άμεσα, μετά την 
τοποθέτηση σε αυτό πομπού για σκοπούς παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό διευθετήθηκε 
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συνάντηση στο κλουβί, ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, ο υπό αναφορά Πρώτος Συντηρητής 
Δασών πληροφόρησε την ΥΘΠ ότι δεν μπορούν να επισκεφθούν το υπό αναφορά κλουβί, ως είχε 
προγραμματιστεί. Σε προσπάθεια διευθέτησης εναλλακτικής ημερομηνίας επίσκεψης, ο Πρώτος 
Συντηρητής Δασών απάντησε ότι «δεν είναι θέμα ημερομηνίας, είναι θέμα αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών και ότι είναι θέμα που προέκυψε από πιο ψηλά». Για το θέμα ενημερώθηκε και η 
εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Birdlife Cyprus», που είναι και συντονίστρια του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE «Ζωή με τους γύπες». Ο Διευθυντής της εν λόγω 
Οργάνωσης ενημέρωσε αμέσως τον Υπουργό ΓΑΑΠ, ο οποίος έδωσε οδηγίες ώστε να προωθηθούν 
οι απαραίτητες διευθετήσεις για σήμανση του γύπα με πομπό και απελευθέρωσή του, όπως και 
έγινε.  

Συναφώς αναφέρουμε ότι, όπως σημειώνεται και στην έκθεση αξιολόγησης του υφιστάμενου 
νομικού και διοικητικού πλαισίου για τη διαχείριση της χρήσης δολωμάτων – δηλητηρίων και των 
συνεπακόλουθων περιστατικών δηλητηρίασης, που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου «Ζωή με 
τους Γύπες: Διάσωση του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο μέσα από δράσεις προστασίας και 
διατήρησης» (LIFE18 NAT/CY/001018), ο Γύπας ο Πυρόχρους απολάμβανε νομικής προστασίας 
στην Κύπρο ήδη από το 1974, με βάση τον περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και 
Αγρίων Πτηνών Νόμο (39/74), ο οποίος καταργήθηκε το 2003, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος (152(I)/2003), ο οποίος 
ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).  

Επίσης, επισημάναμε ότι ο Γύπας ο Πυρόχρους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IX του Νόμου, Είδη 
πτηνών υπό απειλή, και περιλαμβάνει μόνο έξι είδη, εκ των οποίων τα δύο έχουν εξαφανιστεί από 
το νησί ως φωλεάζοντα είδη και πλέον αποτελούν σπάνιους περαστικούς μετανάστες, γεγονός που 
καταδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία που προσδίδει η Δημοκρατία στην προστασία του 
γύπα.   

Σύμφωνα με το άρθρο 8(2) του Νόμου 152(Ι)/2003 «Προστασία άγριων πτηνών», απαγορεύεται: 

 Η εκ προθέσεως θανάτωση και/ή  σύλληψη άγριων πτηνών με οποιοδήποτε τρόπο· 

 Η εκ προθέσεως καταστροφή και/ή βλάβη των φωλιών και/ή των αυγών και/ή η αφαίρεση 
φωλιών άγριων πτηνών· 

 Η εκ προθέσεως ενόχληση άγριων πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
κατά την περίοδο εξάρτησης των νεοσσών από τους γονείς· 

 Η συλλογή των αυγών άγριων πτηνών στη φύση και η κατοχή τους, έστω και κενών· 

 Η κατοχή άγριων πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη. 

Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του ίδιου Νόμου, «Απαγόρευση κατοχής θηραμάτων και ειδών 
άγριας πανίδας», πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνει, κατέχει ή διατηρεί σε αιχμαλωσία οποιοδήποτε 
είδος θηράματος ή είδος άγριας πανίδας είναι ένοχο αδικήματος. 
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Τον Σεπτέμβριο 2022 παραθέσαμε τα πιο πάνω γεγονότα προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ και ζητήσαμε 
όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προχωρήσει σε διερεύνηση του πιο πάνω θέματος. Η 
Υπηρεσία μας πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση επιβεβαίωσης των πιο πάνω, αναμένει ότι θα 
προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία, τηρώντας μας παράλληλα ενήμερους. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα προβεί η Υπηρεσία μας στη σχετική καταγγελία. 

Στις 12.10.2022 ο Υπουργός ΓΑΑΠ μας ενημέρωσε ότι, τα πιο πάνω αποδίδονται σε κακή 
συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων Τμημάτων. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η 
σύλληψη του γύπα σε αιχμαλωσία έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας των φορέων υλοποίησης του 
έργου LIFE «Ζωή με τους γύπες» με το ΤΔ και αποσκοπούσε στην τοποθέτηση πομπού στο 
συγκεκριμένο άτομο γύπα, που και έγινε τελικά. Καταλήγοντας ανάφερε ότι, για καλύτερο 
συντονισμό των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερη συνεργασία βρίσκεται σε επικοινωνία, τόσο 
με τον Προϊστάμενο της ΥΘΠ, όσο και το Διευθυντή του «BirdLife Cyprus». 

Σύσταση: Στο πλαίσιο προστασίας των άγριων πτηνών να εφαρμόζονται αυστηρά οι πρόνοιες 
της σχετικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους καθώς και να υπάρχει 
επαρκής επικοινωνία και συνεργασία για αποφυγή περιστατικών όπως το πιο πάνω.   

6.4.3 Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από Πρώτο Συντηρητή Δασών. 

Από ελέγχους που διενεργήσαμε και εξέταση καταγγελιών, διαπιστώσαμε ότι Πρώτος Συντηρητής 
Δασών (ΠΣΔ), πέραν των ενεργειών του που αναφέρουμε πιο πάνω σε σχέση με την αιχμαλωσία 
γύπα,  προέβαινε τακτικά σε ενέργειες που εγείρουν ερωτηματικά, σχετικές με τα πιο κάτω: 

α. Πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες» Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής 
του δικτύου «Natura 2000» - «Γκρεμοί του Χανουτάρη». Όπως αναφέρουμε στην Ειδική Έκθεση 
της Υπηρεσίας μας «Παράνομα Κτηνοτροφικά υποστατικά εντολές περιοχής δικτύου «Natura 
2000» «Γκρεμοί του Χανουτάρη» που δημοσιοποιήθηκε στις 3.3.2020, σύμφωνα με πληροφόρηση 
που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Ζωή με τους γύπες», που 
συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κύρια απειλή 
στη ΖΕΠ – Γκρεμοί του Χανουτάρη, «είναι η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων 
λόγω της πίεσης που ασκείται από την ανάπτυξη κτηνοτροφικών μονάδων. Συγκεκριμένα, μια 
μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με μεγάλο αριθμό ζώων έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί 
παράνομα στην περιοχή, αυξάνοντας την πίεση από υπερβόσκηση και την ενόχληση στην 
περιοχή». Κατά τη συζήτηση της εν λόγω έκθεσής μας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 18.6.2020, ο ΠΣΔ, του 
Τμήματος Δασών (ΤΔ) προφανώς αναρμοδίως, εξέφρασε αντίθετες απόψεις από την καθ΄ ύλην 
αρμόδια Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), αναφέροντας ότι η παρουσία της εν λόγω μάντρας 
στην περιοχή, όχι μόνο δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά αντίθετα ευνοεί τη διατήρηση του είδους, 
καθώς επίσης ότι τα ζώα της που πεθαίνουν, εντός του δάσους, αποτελούν τροφή για τους γύπες.  

Όπως επισημάναμε ξανά, τα πιο πάνω αποτελούν παντελή διαφοροποίηση της αρχικής αρνητικής 
θέσης του ΤΔ, σε σχέση με τις επιπτώσεις των εν λόγω παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών 
στο παρακείμενο δάσος. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, 
στις 3 και 4 Μαΐου εντοπίστηκαν νεκροί τρεις γύπες του είδους Γύπας Πυρόχρους (Gyps Fulvus) 
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στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη της Επαρχίας Πάφου. Η ΥΘΠ, σε απαντητική επιστολή προς την 
Υπηρεσία μας με την οποία ζητούσαμε  να πληροφορηθούμε σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μας 
προώθησε λεπτομερή έκθεση του οικείου ΕΓ Πάφου, σύμφωνα με την οποία, με βάση την 
ανεπίσημη, μέχρι τότε, ενημέρωση, η αιτία θανάτου ήταν η δηλητηρίαση και επισήμανε, μεταξύ 
άλλων, ότι η λειτουργία της παράνομης μάντρας στην περιοχή «Γκρεμοί του Χανουτάρη» εγκυμονεί 
κινδύνους, τόσο για το είδος, όσο και για τους στόχους διατήρησης του προγράμματος LIFE «Ζωή 
με τους Γύπες», λόγω της πιθανής παράνομης τοποθέτησης νεκρών ζώων, με αδιευκρίνιστα αίτια 
θανάτου και της πιθανής χρήσης μη αδειοδοτημένων κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συνδυασμό με 
τη μη επαρκή και αποτελεσματική τροφοδοσία της ταΐστρας γυπών στον Άγιο Ιωάννη που 
διαχειρίζεται το ΤΔ. Επίσης, όπως εκτενέστερα αναφέρεται στην πιο πάνω έκθεση, η ΥΘΠ 
ενημερώθηκε για την ανεύρεση των νεκρών πτηνών από τον υπό αναφορά ΠΣΔ, ο οποίος ανέφερε 
ότι αυτός είχε ενημερωθεί σχετικά από τον κτηνοτρόφο/βοσκό, ιδιοκτήτη της εν λόγω παράνομης 
μάντρας. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το γεγονός της επικοινωνίας αυτής δημιουργεί ερωτηματικά. 

β. Καταγγελία  για παράτυπη προώθηση αιτημάτων της Κοινότητας Ίννιας στην περιοχή της 
Χερσονήσου Ακάμα. Η Υπηρεσία μας έλαβε γραπτή ανώνυμη καταγγελία τον Μάιο 2022, 
σύμφωνα με την οποία το ΤΔ προώθησε/έγκρινε, χωρίς αρμοδιότητα, αλλά και χωρίς 
περιβαλλοντική έγκριση, έργα και άλλες δραστηριότητες στην Κοινότητα Ίννιας, εντός της 
περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής του Νοτίου Κόλπου στη Λάρας στη Χερσόνησο Ακάμα.  
Σύμφωνα με επιστολή του ΤΔ, ημερ. 7.12.2021, που επισυνάφθηκε στην υπό αναφορά καταγγελία, 
προς τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ίννιας, την οποία υπογράφει ο υπό αναφορά ΠΣΔ 
για τον Διευθυντή του Τμήματος, το ΤΔ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ενέκρινε αίτημα του υπό 
αναφορά Κοινοτικού Συμβουλίου για τοποθέτηση ομπρελών στον Νότιο Κόλπο της Λάρας.  Επίσης, 
σύμφωνα με την υπό αναφορά επιστολή, το ΤΔ προτίθεται να παραχωρήσει στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ίννιας τα έσοδα από τη διάθεση/διαχείριση του αναψυκτηρίου στον Βόρειο Κόλπο της 
Λάρας που θα διατεθεί με σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης, στο πλαίσιο της διάθεσης 
μέρους των εσόδων του Εθνικού Δασικού Πάρκου στις Κοινότητες της περιοχής. 

Παρέλκει να υπομνήσουμε ότι η εν λόγω ενέργεια του υπό αναφορά ΠΣΔ στερείται νομιμότητας, 
αφού η νομοθεσία δεν του παρέχει την εξουσία να εγκρίνει τέτοια αιτήματα. 

Το καθ΄ύλην αρμόδιο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με επιστολή του το Δεκέμβριο 2021, 
προς το ΤΔ, ανέφερε, σχετικά με το θέμα, ότι η περιοχή της Λάρας προστατεύεται με νομοθεσία 
από το  1989 αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 «Θαλάσσια περιοχή της Λάρας» των περί Αλιείας 
Κανονισμών, απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, αντίσκηνων, τροχόσπιτων καθώς και 
κάθε είδους παραπηγμάτων και ότι είναι πάγια θέση του ως προς το συγκεκριμένο θέμα, ότι 
δηλαδή δεν συμφωνεί  με την τοποθέτηση ομπρελών εντός της προστατευόμενης περιοχής Λάρας 
– Τοξεύτρας, ούτε στην παραλία, αλλά ούτε και στο σημείο κατασκευής του κόμβου.  Επίσης, το 
υπό αναφορά Τμήμα επισήμανε ότι, το  πιο πάνω είχε λεχθεί και σε επιτόπια συνάντηση που είχαν 
τα δύο Τμήματα, στην παρουσία του Υπουργού ΓΑΑΠ. 

γ. Καταγγελία για αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές από το Τμήμα Δασών εντός 
περιοχής του δικτύου «Natura 2000» στο Μηλικούρι.  Σύμφωνα με γραπτή ανώνυμη καταγγελία 
που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας τον Νοέμβριο 2021, το ΤΔ, παρά τη σχετική αρνητική 
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Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Μηλικουρίου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο Καμινάρια – Άγιος Νικόλαος, προχώρησε σε 
αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές εντός της πιο πάνω περιοχής. 

Για το θέμα αυτό, η Υπηρεσία μας, με επιστολή της τον Δεκέμβριο 2021, ζήτησε τις απόψεις του ΤΔ 
και του ΤΠ.  Το ΤΔ, με επιστολή του την οποία υπογράφει, για τον Διευθυντή  του ΤΔ, ο υπό 
αναφορά ΠΣΔ, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι προβαίνει σε τακτικές εργασίες συντήρησης 
υφιστάμενων δασικών δρόμων για σκοπούς σύνδεσης Κοινοτήτων, διατήρησης βιοποικιλότητας, 
πυροπροστασίας και προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων και άλλους δασικούς 
διαχειριστικούς σκοπούς, ενώ οι συγκεκριμένες εργασίες έγιναν στο πλαίσιο αποκατάστασης 
ζημιών.  Μας πληροφόρησε επίσης ότι, οι εργασίες οι προτεινόμενες από το ΤΔ λύσεις είχαν 
συμφωνηθεί σε συνάντηση με το ΤΠ, το ΤΑΥ και την ΥΘΠ, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο, για άλλες 
σχετικές εργασίες, το ΤΔ ενημέρωσε προφορικά το ΤΠ και την ΥΘΠ. 

Αντίθετα, το ΤΠ, τον Ιούνιο 2022, μάς ενημέρωσε ότι, μετά την προαναφερόμενη επιστολή μας, 
προέβηκε σε επιτόπια επίσκεψη διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν διαφαίνεται να υπάρχει 
πρόβλημα κατολισθήσεων ή βατότητας του δρόμου, η παρυφή του ποταμού δεν καταδεικνύει 
πρόβλημα διάβρωσης, οι τοίχοι αντιστήριξης που κατασκευάστηκαν συμβάλλουν στον 
κατακερματισμό και αποκοπή διάβασης της άγριας ζωής και ότι το ΤΔ δεν ακολούθησε τις 
εισηγήσεις των υπό αναφορά Τμημάτων. 

Η  ΥΘΠ τον Απρίλιο 2022, μάς ανέφερε ότι, η συγκεκριμένη περιοχή, εκτός από το ότι είναι 
χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), η οποία εντάσσεται στο δίκτυο περιοχών 
«Natura 2000», αποτελεί περιοχή με σημαντική περιβαλλοντική και οικολογική αξία, αλλά και 
αξιοσημείωτη γραφικότητα και, λόγω τούτων, διατηρούσε τις επιφυλάξεις της, ωστόσο 
συμφώνησε στην υλοποίηση πολύ συγκεκριμένων και προσεκτικών παρεμβάσεων συντήρησης, 
υπό κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης, μάς ανέφερε ότι κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης στην περιοχή, 
τον Μάρτιο 2022, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι που είχε θέσει καθώς και ότι, ως 
συναρμόδια Υπηρεσία για την προστασία και διατήρηση των περιοχών ΖΕΠ, ήταν πολύ 
απογοητευμένη που δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες της.  

Ως εκ των πιο πάνω, προκύπτει εκ διαμέτρου αντίθετη παράθεση των γεγονότων από το ΤΔ, σε 
σύγκριση με τα όσα καταγράφονται από το ΤΠ και την ΥΘΠ, γεγονός το οποίο θεωρούμε πολύ 
σοβαρό και που θα πρέπει να τύχει διερεύνησης. 

Σχετικά με τα πιο πάνω, το ΤΔ, στο οποίο είχαν κοινοποιηθεί οι επιστολές του ΤΠ και της ΥΘΠ, 
απηύθυνε τον Ιούλιο 2022 επιστολή στην Υπηρεσία μας, σχολιάζοντας τις πιο πάνω θέσεις των εν 
λόγω Τμημάτων. Εκφράσαμε την άποψη ότι, όπως προκύπτει από την απάντηση του, δεν φαίνεται 
να γίνεται αντιληπτό ότι οι αρμοδιότητες που αφορούν στη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από τέτοια έργα δεν αφορούν στο ΤΔ, αλλά στην ΥΘΠ (εφόσον η υπό αναφορά περιοχή 
έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ) και το ΤΠ, ως η Περιβαλλοντική Αρχή. Επίσης, δεν φαίνεται να γίνεται 
αντιληπτό ότι, με βάση τη νομοθεσία, ακόμα και τα έργα που προτείνονται στα Διαχειριστικά 
Σχέδια περιοχής «Natura 2000», υπόκεινται σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.  Εκφράσαμε την 
άποψη ότι η αναφορά του ΤΔ ότι «Το ΤΠ εξέδωσε αρνητική γνωμάτευση ….. και η μόνη λύση που 
απέμεινε ήταν το ΤΔ να προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις …..» υποδηλώνει περιφρόνηση στη 
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νομοθεσία και παραγνώριση των θέσεων της, κατά τον Νόμο αρμόδιας, Περιβαλλοντικής Αρχής. 
Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί και η αναφορά του ΤΔ ότι «το σημείο που γίνονται οι εργασίες του 
τοίχου αντιστήριξης είναι ιδιωτική περιουσία και το Τμήμα είναι σε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη 
για να παραχωρηθεί στο Κράτος.  Σημειώνεται ότι η κατασκευή του τοίχου ζητήθηκε από τον 
ιδιοκτήτη ως απαίτηση για να συναινέσει στην απαλλαγή, ώστε ο δρόμος να έχει σαφή όρια και να 
διασφαλίσει από ζημιές την περιουσία του.  Σε διαφορετική περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα έκλεινε το 
δασικό δρόμο που διέρχεται από την περιουσία του…….».  Επισημάναμε ότι, επ’ ουδενί δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτό ότι το Κράτος μπορεί να τύχει εκβιαστικής μεταχείρισης από ιδιώτες, ούτε το 
γεγονός ότι διενεργήθηκαν δημόσιες δαπάνες σε ιδιωτική περιουσία, λόγω απαιτήσεων ιδιοκτήτη.  

δ. Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμολόφων στο κρατικό δάσος «Μαυραλής». Σε σχέση 
με τα πιο πάνω, υπενθυμίσαμε ότι στο παρελθόν το ΤΔ, και πάλι με την εμπλοκή του 
συγκεκριμένου ΠΣΔ, προέβη, στη καύση ακακιών σε προστατευόμενη παραλία ωοτοκίας χελωνών, 
θέμα το οποίο κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
έτυχε διερεύνησης από την Υπηρεσία μας.  Κατά τη συζήτηση της Ειδικής Έκθεσής μας, με τίτλο 
«Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμολόφων στο κρατικό δάσος «Μαυραλής»», που έγινε επί 
τόπου στα κτήρια του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, επισημάνθηκε  ότι το κύριο πρόβλημα προέκυπτε 
από το γεγονός ότι το ΤΔ προέβη στις εν λόγω ενέργειες χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση και 
συντονισμός με τα άλλα συναρμόδια Τμήματα και έγιναν σχετικές συστάσεις και υποδείξεις. 

Ωστόσο, αντί η κατάσταση να βελτιωθεί, παρατηρούμε ότι οι αναρμόδιες ή και μη συντονισμένες 
παρεμβάσεις του ΤΔ, ιδιαίτερα από τον συγκεκριμένο ΠΣΔ, εντείνονται.  

Σύσταση: Εκφράσαμε την άποψη το κάθε Τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικών 
του αρμοδιοτήτων, σεβόμενο την αρμοδιότητα και τεχνογνωσία των άλλων Υπηρεσιών/ 
Τμημάτων της Κυβέρνησης και αποφεύγοντας παρεμβάσεις που κρίνονται από τα αρμόδια 
Τμήματα, ως ανεπίτρεπτες.  

Σχετική επί των ενεργειών του υπό αναφορά ΠΣΔ και η παράγραφος 6.4.2. 

Η Υπηρεσία μας σχετικά με τα πιο πάνω, απέστειλε στις 30.8.2022 επιστολή προς τον Υπουργό 
ΓΑΑΠ θίγοντας τις αναρμόδιες κατά την άποψη μας τοποθετήσεις του συγκεκριμένου ΠΣΔ και 
ζητήσαμε όπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως η Αρμόδια Αρχή, προχωρήσει σε πειθαρχική 
διερεύνηση των πιο πάνω περιστατικών συστηματικών ενεργειών καθ΄ υπέρβαση εξουσίας από 
τον εν λόγω ΠΣΔ.  

Μέχρι και την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Ειδικής Έκθεσης δεν είχαμε λάβει 
οποιαδήποτε απάντηση από τον Υπουργό ΓΑΑΠ . 

6.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

6.5.1 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου. 

Το ΤΑΥ, τον Φεβρουάριο 2020  προχώρησε στην πρόσληψη 14 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου 
(ΕΟΧ), έναντι κενών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(β) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
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(Ν70(Ι)/2016) και μετέπειτα προσέφερε έξι συνεχόμενες συμβάσεις εργοδότησης σε 13 εκ των 14 
υπό αναφορά ΕΟΧ.   

Όπως προκύπτει, το ΤΑΥ εργοδότησε τους 13 υπό αναφορά ΕΟΧ, για συνολική  περίοδο που 
υπερβαίνει ήδη τους 30 μήνες. Αναφέρουμε  ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του υπό αναφορά 
Νόμου, η σύμβαση εργοδοτουμένου, ο οποίος προσλαμβάνεται και απασχολείται δυνάμει των 
διατάξεων, μεταξύ άλλων, της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, ο οποίος 
συμπληρώνει 30 μήνες συνολικής απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, ανεξαρτήτως της διαδοχής 
ή μη των συμβάσεων εργασίας του, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Επισημάναμε 
επίσης ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του υπό αναφορά άρθρου, σε περίπτωση 
μετατροπής σύμβασης εργασίας εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από σύσταση του Διευθυντή του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), δύναται να αποφασίσει για την κατάργηση μέχρι και 
ίσου αριθμού κενών μόνιμων εγκεκριμένων θέσεων. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 7(1) (β) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου 
Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος (Ν.98(I)/2003), εργοδοτούμενος ο οποίος 
είχε προηγουμένως απασχοληθεί για συνολική περίοδο 30 μηνών ή περισσότερο με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως σειράς διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου, η σύμβαση θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως σύμβαση αορίστου διάρκειας και 
οποιαδήποτε πρόνοια στη σύμβαση αυτή, η οποία περιορίζει τη διάρκειά της, δεν θα ισχύει, εκτός 
εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση του εργοδοτουμένου με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους. 

Παρατηρήσαμε ότι, από τον Σεπτέμβριο 2019 που προέκυψε η υπό αναφορά ανάγκη για την 
πρόσληψη ΕΟΧ μέχρι και σήμερα, το ΤΑΥ δεν μερίμνησε για την έγκαιρη συμπλήρωση των κενών 
μόνιμων θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Αντίθετα, 
παράτεινε την εργοδότηση των 13 ΕΟΧ, με αποτέλεσμα να παρέλθει, εν γνώσει του, η χρονική 
περίοδος απασχόλησής τους πέραν των 30 μηνών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι υπό 
αναφορά ΕΟΧ να θεωρηθούν εργοδοτούμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, τον Σεπτέμβριο 2022, προς τη Διευθύντρια του ΤΑΥ, την οποία 
κοινοποίησε στη Διευθύντρια του ΤΔΔΠ, επισήμανε τη σοβαρότητα της πιο πάνω ενέργειας, η 
οποία συντείνει στη συνέχιση μιας προβληματικής κατάστασης στο δημόσιο, εφόσον οι 
ανταγωνιστικές διαδικασίες για πρόσληψη ΕΟΧ ουδόλως μπορούν να συγκριθούν με τις 
διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε κατ΄ ίδιαν συνομιλία 
της Διευθύντριας του ΤΑΥ με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στις 29.4.2021, στο πλαίσιο της 
ημερίδας για τη Μεταρρύθμιση Διαχείρισης των Δημόσιων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
στην οποία η ίδια ζήτησε καθοδήγηση όσον αφορά στην ανανέωση των συμβολαίων των εν λόγω 
ΕΟΧ. Ο Γενικός Ελεγκτής στην εν λόγω συνάντηση παρότρυνε τη Διευθύντρια του ΤΑΥ όπως μην 
προβεί στην ανανέωση των συμβολαίων τους για περίοδο που θα ξεπερνούσε τους 30 μήνες, 
επισημαίνοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 

Η Υπηρεσία μας, στην ίδια επιστολή, εξέφρασε την ανησυχία της για τις πιο πάνω ενέργειες και, 
ζήτησε όπως για καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης, ενημερωθεί από το ΤΑΥ για τους 
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συγκεκριμένους τίτλους θέσεων, με τον αντίστοιχο αριθμό των συμπληρωμένων θέσεων με μόνιμο 
και έκτακτο προσωπικό, καθώς και των θέσεων που βρίσκονται σε διαδικασία μόνιμης πλήρωσης. 
Επιπλέον, παρακάλεσε τη Διευθύντρια ΤΔΔΠ όπως έχει τα σχόλιά της σχετικά με το πιο πάνω θέμα 
καθώς επίσης και ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προς 
κατάργηση ισάριθμων μόνιμων θέσεων. 

Σε απάντηση της ημερ. 7.10.2022 η Διευθύντρια του ΤΑΥ ανέφερε , μεταξύ άλλων, ότι η πρόσληψη 
των ΕΟΧ έναντι κενών θέσεων στο ΤΑΥ είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη λόγω της σημαντικής 
υποστελέχωσης που είχε και συνεχίζει να έχει το ΤΑΥ, η οποία επέφερε σοβαρά προβλήματα στην 
εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία του. Επιπλέον, ανέφερε ότι σχετικό αίτημα υποβλήθηκε με 
επιστολή ημερ. 18.6.2019 του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ προς τη Διευθύντρια του ΤΔΔΠ, το 
οποίο και ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών, αφού στον Περί Συμπληρωματικό Προϋπολογισμού 
Νόμο (Αρ.1) του 2019 (Ν.44(Ι)/2019) ημερ. 17.7.2019 περιλήφθηκε η πρόνοια για άρση της 
απαγόρευσης πρόσληψης ΕΟΧ στο ΤΑΥ μέχρι και 14 άτομα. Πρόσθεσε ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο 
και πριν την ολοκλήρωση 30 μηνών συνολικής απασχόλησης των ΕΟΧ, εφόσον η ανάγκη για την 
οποία προσλήφθηκαν εξακολουθούσε να υφίσταται, υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα προς τον 
Γενικό Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ για ανανέωση της σύμβασης απασχόλησης των 13 ΕΟΧ, το οποίο και 
εγκρίθηκε. Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας ανέφερε ότι, η ανανέωση των συμβάσεων των 13 ΕΟΧ ήταν 
η βέλτιστη υπό τις περιστάσεις επιλογή, έστω και αν οδήγησε στη μετατροπή των συμβάσεών τους 
σε αορίστου χρόνου και θέση του ΤΑΥ είναι όπως μην καταργηθούν οι συγκεκριμένες 13 θέσεις, 
αλλά να παραμείνουν παγοποιημένες για σκοπούς μη περαιτέρω επιβάρυνσης των δημόσιων 
οικονομικών.  

Στις 17.10.2022 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η επιστολή που στάλθηκε στους 13 ΕΟΧ  από το 
Γενικό Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ στην οποία τους ενημερώνει ότι ένεκα της συμπλήρωσης των 30 
μηνών απασχόλησης τους στη Δημόσια Υπηρεσία η ισχύουσα σύμβαση απασχόλησης τους 
καθίσταται αορίστου χρόνου πλήρης απασχόλησης από 3.8.2022.  

Το πιο πάνω θέμα τέθηκε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ώστε, ασκώντας κατά 
την κρίση του τις συνταγματικές του εξουσίες να αποφασίσει κατά πόσον συντρέχει λόγος 
διερεύνησης ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος. 

6.6 Τμήμα Περιβάλλοντος 

6.6.1 Καταγγελία για πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης και οχληρίας από τη λειτουργία 
παράνομου βιολογικού σταθμού στον Καλοπαναγιώτη.  

Σύμφωνα με γραπτή καταγγελία που λάβαμε στην Υπηρεσία μας τον Σεπτέμβριο 2021, στην 
Κοινότητα Καλοπαναγιώτη, δίπλα/μέσα στην κοίτη αργακίου, πλησίον ποταμού, λειτουργεί, 
παράνομα, βιολογικός σταθμός, ο οποίος κατασκευάστηκε από τον πρώην Κοινόταρχη της εν λόγω 
Κοινότητας, χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται ρύπανση, τόσο του ποταμού, όσο και του εδάφους, ενώ 
παρατηρείται και έντονη δυσοσμία, θόρυβος/οχληρία/ηχορύπανση από τη συνεχή λειτουργία των 
αντλιών και κομπρεσόρων του.  
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Η Υπηρεσία μας, ζήτησε τις απόψεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων, Αναπτύξεως Υδάτων, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και του Έπαρχου Λευκωσίας. 

Όλα τα προαναφερόμενα Τμήματα, πλην του Έπαρχου Λευκωσίας, ο οποίος παρά και τις τρεις 
υπενθυμίσεις της Υπηρεσίας μας, δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί, αναγνωρίζουν τις παράνομες 
ενέργειες. Ωστόσο, το ΤΠΟ αναφέρει την πρόθεσή του για χορήγηση σχετικής πολεοδομικής άδειας 
στον αυθαίρετα ανεγερθέντα βιολογικό σταθμό.   

Η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 21.9.2022 επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ενημερώνοντας τον για το πιο πάνω θέμα και ζητώντας όπως ασκώντας, κατά την κρίση του, τις 
συνταγματικές του εξουσίες, να αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνησης του 
ενδεχομένου διάπραξης ποινικών, αστικών ή πειθαρχικών αδικημάτων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο. Αναφέρουμε επίσης ότι, στην ουσία παρατηρούμε για ακόμα μία φορά, το φαινόμενο 
κρατικές Αρχές να νομιμοποιούν, εκ των υστέρων, σοβαρές παρανομίες.  

Στις 29.9.2022 το ΤΠ, με σχετική επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, 
ενημέρωσε το ΤΠΟ, ότι δεν συναινεί στην έκδοση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας για τον υπό 
αναφορά παράνομο βιολογικό σταθμό, παραθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή 
του. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι, ο εν λόγω σταθμός  θα πρέπει να κατεδαφιστεί ή να μετακινηθεί 
σε άλλη θέση.  

Επίσης το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερ. 7.10.2022 μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι, μετά από 
τοπογραφική αποτύπωση που διενήργησε στο χώρο, διαπίστωσε ότι ο εν λόγω σταθμός 
επεμβαίνει στο υδατορέμα που εφάπτεται του τεμαχίου και με σχετική επιστολή του προς το ΤΠΟ 
εξέφρασε τη διαφωνία του στο να παραχωρηθεί η πολεοδομική άδεια για τον εν λόγω σταθμό, ο 
οποίος  θα πρέπει να κατεδαφιστεί και να κατασκευασθεί νέος σε άλλη θέση. Η  χωροθέτηση του 
νέου σταθμού θα πρέπει να γίνει με βάση τα πορίσματα της Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και ότι το ΤΑΥ θα εκφέρει τις τελικές του απόψεις για το θέμα, αφού εξετάσει την εν 
λόγω Μελέτη. Καταλήγοντας, το ΤΑΥ μας πληροφόρησε ότι, με επιστολή του ημερ. 15.9.2022 
ενημέρωσε την εταιρεία η οποία διενεργεί την παράνομη επέμβαση, για τα σχετικά ευρήματα της 
επέμβασης στο υδατόρεμα καθώς και για άλλες καταγγελίες που δέχθηκε εναντίον της, καλώντας 
την όπως προβεί στην άμεση απομάκρυνση των επεμβάσεων από το υδατόρεμα και τον ποταμό 
καθώς και αποκατάστασή τους στην πρότερη τους κατάσταση σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
σημειώνοντας επίσης ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον της.  

Σύσταση: Οι αρμόδιες Αρχές, σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αυθαίρετες επεμβάσεις και 
παράνομες κατασκευές, να προχωρούν στη λήψη δραστικών μέτρων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς, εναντίον των παρανομούντων.  

6.6.2 Διαχείριση αποβλήτων ελαστικών και γυαλιού από την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού (ΤΒ). 

α. Στη σχετική με το θέμα Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΠΕ/01/2021 και θέμα τη 
«Διαχείριση αποβλήτων ελαστικών οχημάτων», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 21.4.2021, 
επισημαίνουμε, μεταξύ άλλων, τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ελαστικών και 
γυαλιού στις εγκαταστάσεις της ΤΒ, για τις οποίες έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, χωρίς ωστόσο, αυτό ακόμα να επιτευχθεί. Εκφράσαμε επίσης την 
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ανησυχία μας για το γεγονός ότι, η συσσώρευση τόσων μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ελαστικών 
ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για πυρκαγιά.  

Σε συνέχεια του πιο πάνω θέματος, τον Ιανουάριο 2022 ζητήσαμε από τον Διευθυντή του ΤΠ όπως 
πληροφορηθούμε: 

 Για τη σημερινή κατάσταση (ύψος) των αποθεμάτων των υπό αναφορά κατηγοριών 
αποβλήτων στην ΤΒ. 

 Κατά πόσο εξακολουθούν να συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων 
στην ΤΒ, για τις οποίες έχει ήδη εισπραχθεί το σχετικό τέλος, χωρίς να τύχουν διαχείρισης. 

 Κατά πόσο το Τμήμα εξακολουθεί να περιλαμβάνει στις ποσότητες που αναφέρονται στην ΕΕ 
τις ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων που συσσωρεύτηκαν στην ΤΒ  χωρίς να τύχουν 
διαχείρισης. 

 Τους ελέγχους που διενήργησε και την εποπτεία που άσκησε το ΤΠ κατά το 2021, στα 
Συστήματα διαχείρισης ελαστικών και γυαλιού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται 
οι όροι αδειοδότησης τους και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς. Επίσης 
εκφράσαμε και πάλι την ανησυχία μας, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη 
συσσώρευση μεγάλου αποθέματος αποβλήτων ελαστικών στον χώρο, λαμβάνοντας υπόψη 
αφενός την πυρκαγιά που παρατηρήθηκε τότε στην ΤΒ και αφετέρου την πυρκαγιά που 
ξέσπασε  παλαιότερα σε απόθεμα ελαστικών στον ίδιο χώρο.  

Τον Μάρτιο 2022 το ΤΠ μας ανέφερε ότι:  

 Τα αποθέματα αποβλήτων γυαλιού συσκευασίας  μέχρι το 2021 ανέρχονται σε 7.929 τόνους, 
ενώ όσον αφορά στα απόβλητα ελαστικά, με βάση τα στοιχεία 2019-2021, παρέμενε ένα 
αποθεματικό 14.000 τόνων από ιστορικά απόβλητα. 

 Όσον αφορά στη συσσώρευση των εν λόγω αποβλήτων, στην περίπτωση του γυαλιού 
αξιοποιήθηκε μεγάλο ποσοστό (90,4%) και αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται, χωρίς να τίθεται 
πλέον οποιοδήποτε θέμα συσσώρευσης ποσοτήτων γυαλιού. Στην περίπτωση των 
ελαστικών, ενώ φαίνεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια γίνεται ισόποση αξιοποίηση των 
εισερχόμενων αποβλήτων, παραμένει ένα αποθεματικό 14.000 τόνων, το οποίο δεν 
μειώνεται.  

 Σχετικά με τη συμπερίληψη ποσοτήτων σε εκθέσεις προς την ΕΕ, στην περίπτωση του γυαλιού 
στην τελευταία έκθεση προς την Eurostat που είχε ετοιμαστεί και αφορούσε στο έτος 2019, 
δηλώθηκαν οι ποσότητες που είχαν συλλεχθεί από το συλλογικό σύστημα και παραδόθηκαν 
στην ΤΒ. Στην περίπτωση των αποβλήτων ελαστικών, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
έκθεσης από το Τμήμα προς την ΕΕ. 

 Όσον αφορά στους ελέγχους που διενήργησε το ΤΠ, στην περίπτωση που αφορά στο γυαλί, 
το Τμήμα ανέμενε ότι με την υποβολή της έκθεσης από την εταιρεία η οποία θα αναλάμβανε 
τη διαχείριση γυαλιού για το έτος 2021, θα υποβάλλονταν τα στοιχεία και δεδομένα που θα 
έδειχναν συμμόρφωση με τους όρους της έγκρισής τους. Όσον αφορά στα ελαστικά, το ΤΠ 
διενήργησε έλεγχο τον Νοέμβριο 2021 στα συλλογικά συστήματα διαχείρισης Αποβλήτων 
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Ελαστικών και επισήμανε την ανάγκη όπως βελτιώσουν τις διαδικασίες για ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των εργασιών τους. Ταυτόχρονα με τον επιτόπιο έλεγχο στάλθηκαν 
συστατικές επιστολές προς τα δύο συστήματα ενώ, όπως μας είχε αναφερθεί, 
προγραμματιζόταν σύσκεψη σχετικά με τη χρήση των όρων αδειοδότησης λειτουργίας τους.  

Όσον αφορά στις πυρκαγιές που παρατηρήθηκαν  κατά  καιρούς  στη ΤΒ, το ΤΠ ανέφερε ότι, έχουν 
απομακρυνθεί όλες οι ποσότητές αποβλήτων ελαστικών που βρίσκονταν, τόσο εντός της ΤΒ, όσο 
και στον χώρο βόρεια από αυτό.   

β. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας τον Ιούλιο 2022, στο λιμάνι 
Βασιλικού βρίσκονταν αποθηκευμένες πολύ μεγάλες ποσότητες (περί των 20.000 τόνων) 
εύφλεκτου υλικού RDF, χωρίς αυτό να καλύπτεται από οποιαδήποτε άδεια και χωρίς να τηρούνται 
οποιαδήποτε μέτρα προστασίας, που ανήκουν στην ΤΒ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την καταγγελία 
στους χώρους της εν λόγω Τσιμεντοποιείας, βρίσκονταν αποθηκευμένοι άλλοι 20.000 τόνοι RDF, 
τη στιγμή που η άδεια προβλέπει μέγιστη ποσότητα φύλαξης 4.000 τόνων. Επίσης, οι ποσότητες 
συμβατικών καυσίμων που τηρούνταν ως απόθεμα υπέρβαιναν σημαντικά τις αδειοδοτημένες. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αφού εάν τα πιο πάνω ευσταθούν, δημιουργούν πολύ 
σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ιδιαίτερα σε μια βεβαρημένη περιοχή, 
όπου έχουν σημειωθεί μόλις πρόσφατα δύο μεγάλες πυρκαγιές, η Υπηρεσία μας ζήτησε από το ΤΠ 
όπως προβεί, το συντομότερο, στην εξέτασή του θέματος, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία 
μας.  

Το ΤΠ, με επιστολή του ημερ. 22.7.202, μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, η ΤΒ έχει εξασφαλίσει 
Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) με αρ.17/2017, ημερ. λήξης 31.1.2023 και ότι η συνολική 
χωρητικότητα των εγκεκριμένων χώρων αποθήκευσης RDF του Τσιμεντοποιείου εντός του 
εργοστασίου ανέρχεται σε 13.445 τόνους. Πρόσθεσε ότι, το Τμήμα έλαβε αίτημα από τη ΤΒ στις 
13.4.2022 για έγκριση χώρου στο λιμάνι Βασιλικού (8.190 τόνους) και για δύο επιπρόσθετους 
χώρους εντός του εργοστασίου (2.340 τόνους) για παραλαβή και αποθήκευση RDF, το οποίο θα 
εξεταστεί ολοκληρωμένα με την ανανέωση της ΑΒΕ. Επίσης μας ανέφερε ότι  διενήργησε 
επιθεώρηση στην εγκατάσταση και στο χώρο παραλαβής του λιμανιού στις 22.6.2022 και 
παρέλαβε λίστα με τα μέτρα πυρασφάλειας που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση. Στην ίδια 
επιστολή το ΤΠ ανέφερε ότι, σε νέο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε στις 19.7.2022 
διαπίστωσε την αποθήκευση περίπου 8.500 μπάλων RDF (βάρους 7.650 τόνων), που είναι πολύ 
λιγότερες από τις ποσότητες που αναφέρονται στην καταγγελία που λήφθηκε από την Υπηρεσία 
μας, και ζήτησε την προσκόμιση περιγραφής του συστήματος πυρασφάλειας/πυρόσβεσης που 
εφαρμόζεται στο χώρο παραλαβής, με βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι είναι 
ικανοποιητικό. Επιπλέον σημείωσε ότι, σε εκτίμηση που δόθηκε από την ΤΒ στις 19.7.2022, στο 
χώρο παραλαβής στο λιμάνι υπήρχαν 6.400 τόνοι RDF ενώ στο εργοστάσιο άλλοι 11.300 τόνοι RDF. 
Μας πληροφόρησε επίσης ότι, αναφορικά με τους αποθηκευτικούς χώρους και τη χρήση 
συμβατικών καυσίμων η ΑΒΕ καθορίζει 50.000 τόνους (διαθέσιμοι χώροι) και ενδεικτική ετήσια 
κατανάλωση 180.000 τόνους. Καταλήγοντας μας ανέφερε ότι, οι εισαγωγές των εν λόγω 
αποβλήτων είναι ελεγχόμενες αφού γίνονται σύμφωνα με γραπτές εγκρίσεις οι οποίες 
εξασφαλίζονται με τη διαδικασία γραπτής κοινοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
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1013/2006/ΕΚ και της σύμβασης της Βασιλείας, οι οποίες κοινοποιούνται στο Τμήμα Τελωνείων 
για δυνατότητα επιτόπου ελέγχου τους.  

Σύσταση:  Το ΤΠ να διενεργεί τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τηρούνται όλοι οι όροι με βάση τους οποίους δίνονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις και 
λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 

6.6.3 Εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων και αλλαγές πολεοδομικών ζωνών χωρίς να τηρείται 
η νομοθεσία για περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

Στο πλαίσιο ελέγχου και καταγγελιών που εξέτασε η Υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι, διαχρονικά, σε 
αρκετές περιπτώσεις, η Πολεοδομική Αρχή προβαίνει σε εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων για 
ορισμένα σχέδια και έργα που, ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υπαχθούν σε 
περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν την απόφασή της, είτε δεν τα προωθεί καθόλου στην 
Περιβαλλοντική Αρχή, είτε τα προωθεί εκ των υστέρων, σε αντίθεση με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί και σε σχετική Προειδοποιητική Επιστολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ, σύμφωνα με γνωμάτευση της 
Νομικής Υπηρεσίας, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου, δημιουργήθηκαν τετελεσμένα υπέρ των 
πολιτών με τέτοιο τρόπο, που θα προέκυπτε το ενδεχόμενο καταβολής σημαντικών 
αποζημιώσεων, εάν το κράτος προέβαινε στην αποκατάσταση της νομιμότητας. 

Η Υπηρεσία μας, τον Απρίλιο 2021, παράθεσε τα γεγονότα αριθμού τέτοιων υποθέσεων στον 
Υπουργό Εσωτερικών, που αφορούσαν κυρίως, στις Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας με αρ. 
ΠΕ/04/2018 «Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας», ΥΕΣ/01/2019 «Πολεοδομικό Καθεστώς που 
διέπει περιοχή γύρω από τα τεμάχια με αρ. 8973 και 9177 στα Κούκλια» και ΠΕ/02/2021 
«Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου, εντός ή πλησίον του 
Δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας της Επαρχίας Αμμοχώστου», που κατά την άποψή μας, 
ήταν ενδεικτικές του γεγονότος ότι το ΤΠΟ, με τις ενέργειές του, καταστρατηγεί συστηματικά τόσο 
το εθνικό, όσο και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και ζήτησε όπως οι διερευνηθούν πειθαρχικά οι 
ενέργειες των εμπλεκομένων λειτουργών, οι οποίοι απέτυχαν συστηματικά να εκτελέσουν τα 
καθήκοντά τους. 

Τον Δεκέμβρη 2021 σε σχετική απάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αναπτύσσεται επιχειρηματολογία που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να προκύπτει 
η ανάγκη για πειθαρχική διερεύνηση των περιπτώσεων που αναφέραμε. 

Στη συνέχεια τον Ιανουάριο 2020 ενημερώσαμε σχετικά με τα πιο πάνω τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, με την παράκληση όπως μας υποβάλει τις απόψεις του, εάν συμφωνεί με την πιο 
πάνω θέση ή, εάν θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα, ως η εισήγησή μας. Ο 
Γενικός Εισαγγελέας μας ανέφερε ότι δεν έχει καθήκον και/ή εξουσία να επεμβαίνει και να 
τοποθετείται εκ των προτέρων για την ύπαρξη ή όχι πειθαρχικών αδικημάτων ή αν ενδείκνυται η 
έναρξη πειθαρχικής έρευνας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου αλλά καθήκον και εξουσία έχει να 
γνωματεύσει επί πορίσματος πειθαρχικής έρευνας, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας Αρχής. Ως εκ 
τούτου πρόσθεσε ότι, το έναυσμα για έναρξη πειθαρχικής έρευνας θα πρέπει να προέρχεται, εάν 
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το κρίνει η αρμόδια Αρχή, από την ίδια την αρμόδια Αρχή που, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
ο Υπουργός Εσωτερικών.  

Με νέα επιστολή μας, επανήλθαμε, τον Φεβρουάριο 2022 προς τον Υπουργό Εσωτερικών, 
αναφέροντας ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 24.10.2006,  με βάση 
τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο η αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να διατάξει έρευνα σε κάθε 
περίπτωση που υποβάλλεται καταγγελία ή υποπέσει στην αντίληψή της ότι ενδεχομένως δημόσιος 
υπάλληλος δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, και προς άρση αμφιβολιών, 
ζητήσαμε όπως η επιστολή Απριλίου 2021, θεωρηθεί ως καταγγελία που υποβάλλεται με βάση τον 
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, με απαντητική 
επιστολή του ημερ. 3.6.2022, περιορίστηκε στην αποστολή σχολίων/αιτιάσεων. Με νέα επιστολή 
μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Ιούλιο 2022, σημειώσαμε ότι, με βάση την υπό αναφορά 
γνωμάτευση, η αρμόδια Αρχή υποχρεώνεται να διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας και η διακριτική 
της ευχέρεια περιορίζεται μόνο στο είδος της έρευνας που θα διατάξει καθώς και ότι άποψη μας 
είναι ότι, ο ίδιος θα πρέπει να δώσει οδηγίες για διερεύνηση των περιπτώσεων που 
καταγγέλθηκαν, το συντομότερο δυνατό. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργού Εσωτερικών μας 
πληροφόρησε ότι αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για να γνωματεύσει επί του θέματος. 

6.6.4 Αναπτύξεις στην Επαρχία Αμμοχώστου.  

Στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας αρ. ΠΕ/02/2021 με θέμα «Αναπτύξεις συμφερόντων 
συγκεκριμένου πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, εντός ή πλησίον του Δικτύου «Natura 2000» 
στον Δήμο Σωτήρας της Επαρχίας Αμμοχώστου» ημερ. 22.4.2021, αναφέρουμε εκτενώς τα όσα 
σχετίζονται με παρανομίες σε αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου πολιτικά εκτεθειμένου 
προσώπου, που αφορούν, κυρίως, στην ανέγερση παραθεριστικών οικιών πριν την εξασφάλιση 
όλων των νενομισμένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και παραβάσεις ουσιωδών όρων 
πολεοδομικής άδειας. 

Σε σχέση με το θέμα, το ΤΠΟ, μας πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2021 ότι, αφού ο Υπουργός 
Εσωτερικών, με απόφασή του ημερ. 18.1.2021, είχε απορρίψει σχετική Ιεραρχική Προσφυγή, η 
Πολεοδομική Αρχή είχε πρόθεση, κατ΄ αρχάς, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και ακολούθως να 
παραπέμψει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη λήψη δικαστικών μέτρων. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών μας πληροφόρησε, τον Ιούνιο 2021, μεταξύ άλλων, ότι η Πολεοδομική 
Αρχή είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες εκ μέρους της ενέργειες ως προς την περιβαλλοντική 
πτυχή της υπό αναφορά ανάπτυξης, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της 
αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι η Πολεοδομική Αρχή απέστειλε, 
στις 22.4.2021, στους αιτητές και στον έχοντα συμφέρον, Ειδοποίηση Πρόθεσης για επιβολή 
διοικητικού προστίμου για παράβαση ή μη συμμόρφωση με Επιδοθείσα Ειδοποίηση Επιβολής, 
δυνάμει του άρθρου 48(Α) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ζητώντας τους να 
υποβάλουν τις παραστάσεις τους, οι οποίες τελικά υποβλήθηκαν στις 5.5.2021.  

Τον Σεπτέμβριο 2022 ζητήσαμε ενημέρωση από το ΤΠΟ σχετικά με τις ενέργειές του για 
επαναφορά της εν λόγω ιδιοκτησίας και της υπό ανέγερση ανάπτυξης, ως τα σχέδια των 
πολεοδομικών αδειών, αναφέροντας:  
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 Κατά πόσο η Πολεοδομική Αρχή έχει επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. 

 Κατά πόσο έχει παραπέμψει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προκειμένου 
να ληφθούν δικαστικά μέτρα, ως η υπό αναφορά πληροφόρηση που είχαμε λάβει τον 
Ιανουάριο 2021. 

 Οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις επί του θέματος. 

Το ΤΠΟ  τον Οκτώβριο 2022 μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: 

 Η Πολεοδομική Αρχή προχώρησε σε επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο του 
υπό αναφορά Νόμου και οι αιτητές κατέθεσαν προσφυγή κατά της πιο πάνω επιβολής στις 
9.8.2021  στο Διοικητικό Δικαστήριο, με την απαίτηση ακύρωσής του.  

 Το θέμα παραπέμφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με επιστολή του ΤΠΟ στις 
2.9.2022, στην οποία καταγράφεται το συνολικό ιστορικό των αιτήσεων και ενεργειών της 
Πολεοδομικής Αρχής. 

 Οι αιτητές κατέθεσαν στις 20.4.2021 αίτηση κατά παρέκκλιση των προνοιών του ισχύοντος 
Σχεδίου Ανάπτυξης, ήτοι του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με την 
οποία προτείνουν προσθήκες και μετατροπές σε αδειούχες οικοδομές ώστε αυτές να 
εξουσιοδοτηθούν με βάση την επί τόπου κατάσταση.  

 Η Πολεοδομική αρχή απέστειλε ειδοποίηση επιβολής στις 21.10.2020 και στις 12.9.2022 
απέστειλε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων την απαιτούμενη έκθεση 
με βάση τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς (ΚΔΠ309/99).  

 Μας πληροφόρησε επίσης, ότι ανάλογα με την έκβαση τόσο της προσφυγής όσο και της 
απόφασης του ΥΣ σε σχέση με την κατά παρέκκλιση αίτηση, το ύψος των αντισταθμιστικών 
μέτρων που θα επιβληθούν με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 20 των περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Κανονισμών, θα λαμβάνει υπόψη και το χρηματικό ποσό που αφορά το 
διοικητικό πρόστιμο. 

Όπως πληροφορηθήκαμε το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων διεξήγαγε στις 25.11.2022 
δημόσια ακρόαση για σκοπούς εξέτασης αίτησης της υπό αναφοράς εταιρείας για χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης 
Αμμοχώστου, για προσθηκομετατροπές σε αδειοδοτημένη Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης. 

6.6.5 Ενδεχόμενη υπέρβαση εξουσίας από λειτουργούς της Πολεοδομικής Αρχής και το 
Δημοτικό Συμβούλιο  Σωτήρας. 

Στην προαναφερόμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΠΕ/02/2021 γίνεται επίσης 
αναφορά σε ενέργειες, τόσο λειτουργών του ΤΠΟ, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας, 
που παραπέμπουν στο ενδεχόμενο υπέρβασης εξουσίας.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τον Αύγουστο 2021, 
έθεσε ενώπιον του τις ενέργειες της Πολεοδομικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σωτήρας οι οποίες φαίνεται να συνιστούν παράβαση, και σε κάποιες περιπτώσεις 
ενδεχομένως και περιφρόνηση, όχι μόνο της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και του κοινοτικού 
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κεκτημένου και που σε περίπτωση ανοχής τους, δημιουργούν ένα πολύ ανησυχητικό προηγούμενο 
αυθαιρεσίας. Ζητήσαμε επίσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως, ασκώντας κατά 
την κρίση του τις συνταγματικές του εξουσίες να αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος 
διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών, αστικών ή πειθαρχικών αδικημάτων από 
οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας τον Ιούλιο 2022 μας ανέφερε, ότι στις 22.3.2022 στάλθηκε 
επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης και ότι η διερεύνηση συνεχιζόταν 
από τη Αστυνομία και ανέμενε την ολοκλήρωση της.  

6.6.6 Καταγγελία αναφορικά με τη θετική Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής για την 
κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2 MW στην Κοινότητα 
Στενή της Επαρχίας Πάφου. 

Σύμφωνα με γραπτή καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας τον Απρίλιο 2022, η 
Περιβαλλοντική Αρχή, παρά τις αρνητικές θέσεις σχεδόν όλων των Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και του ΤΓ, με τη Γνωμοδότησή της ημερ. 11.3.2022, δεν 
έφερε ένταση στην κατασκευή του πιο πάνω έργου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το προτεινόμενο 
έργο επηρεάζει ουσιωδώς το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, το τοπίο και την οικολογία της 
περιοχής, κατά παράβαση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, αφού προτείνεται σε γεωργική 
γη υψηλής φυσικής αξίας, σε περιοχή αρδευόμενου αναδασμού και Πολεοδομική Ζώνη 
Προστασίας Ζ1, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ενταχθεί στο Δίκτυο «Natura 2000», παρόλο 
που είναι σημαντική για την προστασία του σπάνιου είδους νυχτερίδας «Rhinolophus euryale», η 
ανεπαρκής προστασία του οποίου αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, αντικείμενο της Προειδοποιητικής 
Επιστολής – Παράβασης αρ. 2018/2058 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  

Η Υπηρεσία μας ζήτησε τον Μάιο 2022 από το ΤΠ και το ΤΠΟ να πληροφορηθεί για τα πιο κάτω: 

 Τους λόγους που η Πολεοδομική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη Δήλωση Πολιτικής, όσο 
και την Εγκύκλιο του ΤΠΟ, ημερ. 14.6.2019, δεν απέρριψε εξαρχής τη σχετική με το έργο 
Πολεοδομική Αίτηση, αλλά την προώθησε για γνωμοδότηση στην Περιβαλλοντική Αρχή.  

 Τους λόγους που, παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και 
τις αρνητικές θέσεις που εκφράστηκαν από τα περισσότερα μέλη της υπό αναφορά 
Επιτροπής, η Περιβαλλοντική Αρχή δεν έφερε ένταση στην κατασκευή του έργου, ούτε 
αιτιολόγησε τη διαφοροποίηση της θέσης της από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.  Επίσης, 
παρά τη σχετική Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, έκρινε, 
σύμφωνα με τη Γνωμοδότησή της, ότι η εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης/Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης δεν εφαρμοζόταν.  

 Τους λόγους μη ένταξης της υπό αναφορά περιοχής στο Δίκτυο «Natura 2000», παρά την  
Προειδοποιητική Επιστολή – Παράβαση αρ. 2018/2058 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιτιολογημένης Γνώμης που ακολούθησε. 
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Το ΤΠΟ, σε απαντητική του επιστολή τον Ιούνιο 2022, μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στην 
εγκύκλιο ημερ. 14.6.2019 θα μπορούσε να είχε γίνει αναφορά ότι αιτήσεις που δεν πληρούν τις 
καθορισμένες προδιαγραφές του οικείου Σχεδίου Ανάπτυξης και της σχετική Εντολής του 
Υπουργού Εσωτερικών θα απορρίπτονταν χωρίς προώθηση της Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον στην Περιβαλλοντική Αρχή. Ωστόσο, αυτό αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι τέτοια 
αναφορά δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, αφού σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής βάση 
το άρθρο 31 του Περί πολεοδομίας χωροταξίας Νόμου, ο αιτητής θα πρόβαλε το επιχείρημα ότι 
δεν είχε ίσες ευκαιρίες με όλους του υπόλοιπους αιτητές, ενώ πρόσθεσε ότι ορθά απέστειλε την 
υπό αναφορά Μελέτη στο ΤΠ για εξέταση, αποσκοπώντας στον ομοιόμορφο χειρισμό των 
αιτήσεων.   

Το ΤΠ, επίσης τον Ιούνιο 2022, μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εξέτασε τη Μελέτη Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τα 
συμπληρωματικά στοιχεία, τις απόψεις των μελών της υπό αναφορά Επιτροπής, την επιτόπια 
επίσκεψη, τις θέσεις διαφόρων Τμημάτων και τη σχετική Μελέτη ετοιμάστηκε η Γνωμοδότηση, 
σύμφωνα με την οποία δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό όρους /προϋποθέσεις. 
Το ΤΠ μας παρέθεσε επίσης αναλυτικά τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν έφερε ένσταση 
και ανέφερε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες /απόψεις των αρμόδιων Αρχών ειδικότερα ως 
προς τις επιπτώσεις στο σπάνιο είδος νυχτερίδας Rhinolophus Euryale υιοθετώντας στη 
συγκεκριμένη γνωμοδότηση σχετικούς όρους και προϋποθέσεις. Όσον αφορά στο ερώτημα 
σχετικά με την επάρκεια του Δικτύου «Natura 2000» και την αναφορά στη διαδικασία παράβασης 
κατά της Δημοκρατίας, το ΤΠ μας ανέφερε ότι για την επαρκή κάλυψη του συγκεκριμένου είδους 
νυχτερίδας, η ΕΕ έχει διαπιστώσει «μικρές ανεπάρκειες» στο Δίκτυο για το είδος, γεγονός που 
σημαίνει ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο είδος να προστεθεί σε ένα η περισσότερους από τους ήδη 
υφιστάμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας /Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Επομένως οι αρμόδιες 
Αρχές προχώρησαν σε αναθεώρηση των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων τριών Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης του Τροόδους, Ξερού Ποταμού και Χερσονήσου Ακάμα. Όσον αφορά στην 
κατανομή του είδους, το Τμήμα μας ανέφερε ότι δεν έχει εντοπιστεί στα κεντρικά και ανατολικά 
του νησιού και επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού νέων τόπων Κοινοτικής Σημασίας 
σε αυτές τις περιοχές. Τέλος, το ΤΠ σημείωσε ότι το έργο δεν εμπίπτει, δεν σχετίζεται και δεν 
επηρεάζει την περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» καθώς και η διαδικασία Παράβασης 
αρ.2018/2058 στην οποία γίνεται αναφορά δεν σχετίζεται με θέματα δέουσας εκτίμησης αλλά με 
θέματα επάρκειας του Δικτύου γενικά.  

Το ΤΠΟ τον Αύγουστο 2022 επανήλθε και μας ενημέρωσε ότι απέρριψε την εν λόγω αίτηση για 
Πολεοδομική Άδεια για τους λόγους ότι αυτό χωροθετείται σε τεμάχιο ψηλής γεωργικής αξίας, 
προτείνεται σε περιοχή η οποία αρδεύεται από κυβερνητικό υδατικό έργο κατά παράβαση 
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής και το ότι το ΤΓ φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου.  
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7. Γενικά συμπεράσματα  

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, 
καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα:  

α. Ελλιπής συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και Εγκυκλίων του 
Γενικού Λογιστηρίου που διέπουν τη διενέργεια πληρωμών και την είσπραξη εσόδων.   

β. Αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη λειτουργία των Τμημάτων/Υπηρεσιών του 
Υπουργείου ΓΑΑΠ, μη επαρκής επικοινωνία μεταξύ τους και ελλιπής συμμόρφωση με το 
θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει. 

γ. Αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη διαχείριση περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου «Natura 2000» και μη συμμόρφωση με σχετικές Οδηγίες, καθώς και διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας. 
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8. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που 
προέκυψαν αφορούσαν, κυρίως, στην έλλειψη εφαρμογής των θεσπισμένων διαδικασιών, καθώς 
και σε αδυναμίες στον σχεδιασμό των απαιτούμενων διαδικασιών/συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
το οποίο να διασφαλίζει ότι όλες οι εισπράξεις και πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και διαδικασιών 
και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας.  

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες 
διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις 
δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής 
και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου. 

Επίσης, τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου ΓΑΑΠ, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή 
τους με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει και να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους, 
ιδιαίτερα σε θέματα συναρμοδιοτήτων. 

Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες που να διασφαλίζουν και διαφυλάσσουν τις περιοχές 
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000», σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό 
θεσμικό πλαίσιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την παρούσα Ειδική Έκθεση 

 
Α/Α Θεσμικό πλαίσιο 

1 Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(I)/2014). 

2 Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014). 

3 Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος 
(Ν.73(Ι)/2016). 

4 Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)1999). 

5 Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών (ΚΔΠ 201/2007). 

6 Περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών (ΚΔΠ 
138/2016). 

7 Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) 
Νόμος (Ν.98(I)/2003.    

8 Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου 
Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου (Ν.70(Ι)/2016).    

9 Κανονισμοί Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. 

10 Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) 
Κανονισμοί (ΚΔΠ 48/2017). 

11 Περί Χαρτοσήμων Νόμος (Ν.19/1963).   

12 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2015/129/ΕΚ με την οποία παραχωρήθηκε στην Κύπρο καθεστώς 
«Επίσημα Απαλλαγμένης από τη Βρουκέλωση Χώρας». 

14 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017/1910/ΕΚ με την οποία παραχωρήθηκε στην Κύπρο καθεστώς 
«Επίσημα Απαλλαγμένης από τη Βρουκέλωση Χώρας». 

15 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη 
διενέργειά των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονταν για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καν του Συμβουλίου καν για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 
της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους. 
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Α/Α Θεσμικό πλαίσιο 

16 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την 
υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

17 Περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και 
για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2003 Ν.150(Ι)/2003. 

18 Κατ’ εξουσιοδότηση Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/624 σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και 
μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

19 Περί της Υγείας των Ζώων Νόμος (Ν.109(Ι)/2001). 

20 Περί Δασών Νόμος (Ν.25(Ι)/2012). 

21 Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 134/2012). 

22 Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος (Ν.152(I)/2003).   

23 Οδηγία 2009/147/ΕΚ Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

24 Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ για τις μεταφορές αποβλήτων. 

25 
Διαχείριση Αποβλήτων - Σύμβαση Βασιλείας (Basel Convention). 

26 Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμοί (ΚΔΠ 309/99). 

27 Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (Ν.90/1972). 

28 Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96). 

 


