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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

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

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

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

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

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

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

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ) ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε με βάση τον περί 

Ελέγχου Σιτηρών Νόμο (Κεφ. 68), ο οποίος το 2004 μετονομάστηκε ως ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 

Νόμος, και λειτουργούσε μέχρι τις 19.4.2021. 

Η ΕΣΚ διοικείτο από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείτο 

από εννέα μέλη.  Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΣΚ ήταν: 

α.  η αγορά, πώληση και εμπορία σιτηρών 

β.  η ίδρυση αποθηκών και η σύναψη συμφωνιών για την εμπορία, αποθήκευση, αγορά, πώληση, 

διανομή και παράδοση σιτηρών 

γ. η λειτουργία και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων τα οποία αποκτήθηκαν από 

την Επιτροπή 

δ. η φύλαξη σιτηρών και η εκπλήρωση οποιασδήποτε συμφωνία για την εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, 

πώληση, διανομή, άλεση, κατεργασία, επεξεργασία, αποθήκευση ή σύνθλιψη σιτηρών. 

Μέχρι το 2013 οι δραστηριότητες της ΕΣΚ υπάγονταν στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31.12.2013 εγκρίθηκε η μεταφορά της αρμοδιότητας 

εποπτείας της Επιτροπής στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στη βάση 

Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ.80.839 ημερ. 15.6.2016, 81.919 ημερ. 5.1.2017, 82.954 

ημερ.6.7.2017 και 85.746 ημερ. 13.9.2018) τροχοδρομήθηκε η μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της ΕΣΚ. 

Στις 31.3.2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Μεταβίβασης των 

Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος (N.38(I)/2021), οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε ισχύ ένα μήνα μετά 

από την ημερομηνία δημοσίευσής του. Επίσης, στις 19.4.2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας το περί Διάλυσης και Εκκαθάρισης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Διάταγμα του 2021 

(Κ.Δ.Π.156/2021). 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, δυνάμει του περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και 

Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμου (Ν.39(Ι)2021), το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια Αρχή, μεριμνά για την εξασφάλιση, διατήρηση και 

διάθεση αποθεμάτων για τους σκοπούς του υπό αναφορά Νόμου. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την ΕΣΚ, τα οποία η Υπηρεσία 

μας εξασφάλισε από την Επιτροπή, καθώς και από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής για 

το έτος που έληξε στις 31.12.2017 και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία 

μας.  Επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΕΣΚ για το έτος 2017 ανατέθηκε από την 

Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές με βάση το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών 

στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 113/2002), ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι οι προκαταρτικές οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής για το έτος 2017 

υποβλήθηκαν στους ιδιώτες ελεγκτές στις 6.10.2020.  

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 28.899.659 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία *357.380 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 29.271.099 

Ζημιά πριν από τη φορολογία (371.440) 

*  Μέρος αναβαλλόμενου εισοδήματος που παραχωρήθηκε ως χορηγία για ανέγερση νέων και επέκταση 

και βελτίωση υφιστάμενων σιλό, Κεντρικών Γραφείων και άλλων αποθηκευτικών χώρων της Επιτροπής. 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής. 

Κατηγορία Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού δαπανών 
ή Υπερβάσεις/(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών 32.243.960 27.054.693 (5.189.267) - 

Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι 25.000 69.898 44.898 - 

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα 58.500 78.869 20.369 - 

Πρόσοδοι από Τόκους 124.000 186.449 62.449 - 

Υπάλληλοι 3.359.989 1.244.618 2.115.371 63 

Ωρομίσθιο Προσωπικό 3.363.000 1.282.272 2.080.728 62 

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 229.924 218.604 11.320 5 

Λειτουργικές Δαπάνες 1.373.576 1.215.087 158.489 12 

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 344.350 82.699 261.651 76 

Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα 

13.000 7.134 5.866 45 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Έρευνες 204.100 105.302 98.798 48 

Αγορά Σιτηρών 29.510.000 24.601.147 4.908.853 17 

Χρηματοδοτικά Έξοδα 132.000 144.595 (12.595) (10) 

Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων 44.100 596 43.504 99 

Αγορά Εξοπλισμού 7.000 - 7.000 100 

Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 2.000.000 465.685 1.534.315 77 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 30.000 15.111 14.889 50 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τον περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2017 

Νόμο (Ν.35(ΙΙ)/2017) και από τον περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2019 Νόμο 

(Ν.20(ΙΙ)/2019).  
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2017 € 

Εισπρακτέα ποσά 5.280.761 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις *26.699.328 
 

* Ποσό ύψους €19.033.484 αφορά στο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων και €4.985.148 σε 

αναβαλλόμενο έσοδο από κρατική χορηγία. 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2017 18 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  *1.365.594 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  75.866 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές χωρίς την εισφορά 
στο Σχέδιο Συντάξεων 

1.156.023 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 64.224 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων  

*1.411.484 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 78.416 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο 
Συντάξεων 

1.201.913 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 
χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

66.773 

*Βάσει πραγματικών εισφορών στο Σχέδιο Συντάξεων.  

Ωφελήματα, σχετικά με το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ύψους €135.502, τα οποία αφορούν 

στο μόνιμο προσωπικό και συνταξιούχους, δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω πίνακες, καθότι δεν 

κατέστη δυνατό να γίνει ο διαχωρισμός των κατά αναλογία ποσών από την Επιτροπή. 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2017 - 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  - 
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2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2017 36 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  1.155.318  

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  32.092 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές περιλαμβανομένων των 

ωφελημάτων 

1.282.274 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων  35.619 

2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 

Μόνιμο 

προσωπικό 
Συνταξιούχοι 

Έκτακτο 

προσωπικό 

Ωρομίσθιο 

προσωπικό 
Σύνολο 

 € € € € € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το 

προσωπικό και συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση Σωματείου /Ταμείου 

Ευημερίας  

32.222 - - 27.620 59.842 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 

συνταξιούχων 

13.668 - - 6.559 20.227 

Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

για τους υπαλλήλους  
135.502 

- 12.799 

148.301 
Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

για συνταξιούχους υπαλλήλους 

- - 

Ταμείο Προνοίας - - 114.485  114.485 

Σύνολο 181.392 161.463  342.855 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού λήφθηκαν από την ΕΣΚ καθώς δεν 

περιλαμβάνεται σχετική ανάλυση στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τα οποία παρουσιάζονται 

αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΕΣΚ για το έτος 2017 ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε 

ιδιώτες ελεγκτές με βάση το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 113/2002). Σχετικά αναφέρουμε ότι οι προκαταρτικές οικονομικές 

καταστάσεις της Επιτροπής για το έτος 2017 υποβλήθηκαν στους ιδιώτες ελεγκτές στις 6.10.2020. 

Επισημαίνουμε ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, η Υπηρεσία μας με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών 

είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία της αναφορικά με την σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείτο στην 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη με την επικείμενη αφυπηρέτηση 

του Λογιστή της Επιτροπής, αφενός λόγω του ότι μέχρι τότε δεν είχαν προωθηθεί ενέργειες για ανάθεση 

καθηκόντων Λογιστή σε κατάλληλο καταρτισμένο λειτουργό, και αφετέρου επειδή αναμενόταν, κατά το 

2019, να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της ΕΣΚ, για τις οποίες η συμβολή του 

Λογιστή θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Επισημάναμε επίσης ότι, οι εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

ενός οργανισμού αποτελούν βασική πηγή για λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και επενδυτικών 

επιλογών. 

Τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2021, ακολούθησαν δυο σχετικές επιστολές της Υπηρεσίας μας προς 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εκφράζοντας και πάλι την ανησυχία μας, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη 

μετεξέλιξη της ΕΣΚ, για τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείτο στην ετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων, τόσο της Επιτροπής όσο και σχετικών Ταμείων και Σχεδίων, αναφέροντας ότι οφείλεται, 

μεταξύ άλλων, στην καθυστέρηση της ετοιμασίας, είτε από την Επιτροπή, είτε από τις κατά 

περίπτωση/Διοικητικές Επιτροπές και Διαχειριστικό Συμβούλιο.  

Επιστήσαμε επίσης την προσοχή όπως, προτού η ΕΣΚ εγκρίνει την αποχώρηση προσωπικού με πρόωρη 

εθελοντική αφυπηρέτηση, θα πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για διασφάλιση 

της ολοκλήρωσης της ετοιμασίας όλων των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής που εκκρεμούσαν. 

Παρά τα πιο πάνω, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, 

ενώ η ετοιμασία και υποβολή στην Υπηρεσία μας των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2018-2020 

καθώς και για την περίοδο μέχρι 19.4.2021 βρίσκεται επίσης σε εκκρεμότητα. 

4. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας  

Κατά το 2019 διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης σε στοιχεία που λήφθηκαν 

και αξιολογήθηκαν για τη χρονική περίοδο 2012–2018 και τα σχετικά ευρήματα και συστάσεις 

δημοσιοποιήθηκαν στην Ειδική Έκθεση αρ. ΕΣΚ/01/2019. 


