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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 διατυπώνουμε 

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

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

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

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

αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 

οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

άρθρου 81 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

(Ν.20(Ι)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών, εισπράξεων και 

πληρωμών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Υφυπουργείο) για 

το έτος 2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του ελέγχου που 

αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Περαιτέρω, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε έγγραφα  

διαγωνισμών, οι οποίοι επιλέγηκαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, καθώς και ελέγχους κατά το 

στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης  δημοσίων συμβάσεων,  με βάση τις αρμοδιότητες που της 

παρέχει η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα, που προέκυψαν από τους πιο πάνω ελέγχους, αναφέρονται 

συνοπτικά πιο κάτω. 

1.1 Διοίκηση 

 Κατά τη διερεύνηση καταγγελιών/παραπόνων από την Υπηρεσία μας, σχετικά με τη 

διαδικασία διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμούς αντιμετώπισης της πανδημίας του 

νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, ζητήσαμε επανειλημμένα από το Υπουργείο Υγείας και το 

Υφυπουργείο συγκεκριμένα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα 

προγράμματα/εξαγγελίες εμβολιασμών. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας μάς 

παράπεμψε στο Υφυπουργείο, το τελευταίο, οκτώ μήνες μετά, μας πληροφόρησε ότι δεν 

είχε τη δυνατότητα να μας δώσει τα στοιχεία που ζητήσαμε, με αποτέλεσμα να μην 

καταστεί δυνατός ο έλεγχος από την Υπηρεσία μας. 

Συστήσαμε στο Υφυπουργείο όπως, κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος, λαμβάνει 

υπόψη τον αναμενόμενο φόρτο του συστήματος, καθορίζει στα έγγραφα του 

διαγωνισμού τις απαιτήσεις του, σε σχέση με αυτόν και, για σκοπούς διασφάλισης της 

απαιτούμενης ποιότητας, καθορίζει σχετικούς δείκτες επίδοσης. 

 Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών υλοποίησης του έργου Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής 

Δικαιοσύνης, το οποίο ανατέθηκε από το Υφυπουργείο σε συγκεκριμένη Εταιρεία με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά το έτος 2020, διαπιστώσαμε παρατυπίες, όσον 

αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς και καθυστερήσεις και 

αδυναμίες στην υλοποίηση του Έργου. 

Συστήσαμε στο Υφυπουργείο όπως, όταν αιτείται έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, προβαίνει σε επαρκή τεκμηρίωση 

που να αιτιολογεί πλήρως ότι δεν υφίσταται άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος να έχει 

την τεχνογνωσία να παρέχει ανάλογη με την απαιτούμενη υπηρεσία.  
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Επίσης, επισημάναμε ότι για κάθε έργο θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνολική αξία 

του και με βάση την αξία αυτή να εφαρμόζονται/ακολουθούνται οι απαραίτητες 

διαδικασίες, καθώς και να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια 

προς τούτο όργανα. 

 Από τον έλεγχο των εγγράφων διαγωνισμού του Υφυπουργείου, για την αγορά υπηρεσιών 

για τη διενέργεια μελέτης για την πλατφόρμα έξυπνων πόλεων, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν 

περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής και ψηλός συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής 

προσφοράς. Στη βάση σχετικών εισηγήσεών μας, το Υφυπουργείο αποφάσισε να μειώσει 

τον συντελεστή βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς από 70% σε 50%. 

Συστήσαμε στο Υφυπουργείο όπως, σε διαγωνισμούς όπου ορίζεται ως κριτήριο 

ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης τιμής – ποιότητας, οι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται με τρόπο, ώστε να μην 

οδηγούν στην αγορά υπηρεσιών με σημαντικά αυξημένο κόστος, χωρίς ταυτόχρονα να 

διασφαλίζεται ανάλογη αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών, προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος. 

 Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού 01/2021/Α/Δ του 

Υφυπουργείου, για την αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών,  

διαπιστώσαμε περιορισμό του ανταγωνισμού, λόγω των προϋποθέσεων συμμετοχής, 

καθήκοντα που προσομοιάζουν με καθήκοντα μόνιμων Διευθυντικών θέσεων και, ως εκ 

τούτου, μη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου 

Οικονομικών, που αφορούν στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι Αναθέτουσες Αρχές 

σε τέτοιας φύσης διαγωνισμούς, προς αποφυγή δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης. 

Συστήσαμε στο Υφυπουργείο όπως, κατά τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους αρ. 1517 και 1532 του 

Υπουργείου Οικονομικών και αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου, που προνοούν για την 

αποφυγή υπαλληλικής σχέσης. 

 Παρατηρήσαμε ότι ο φάκελος του διαγωνισμού με αρ. ΥΦΕΚΨΠ/11/2020, για την «Προμήθεια 

και εγκατάσταση δύο ψηφιακών διαδραστικών πινάκων», δεν συμπεριλάμβανε όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα. 

Εισηγηθήκαμε να γίνουν προσπάθειες εντοπισμού των σχετικών εγγράφων και, σε 

περίπτωση που δεν εντοπιστούν, να γίνει πειθαρχική διερεύνηση του θέματος. 

 Τα έγγραφα του διαγωνισμού, για τη σύμβαση με αρ. C2020/02, για την «Παροχή 

υπηρεσιών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για άδεια εισόδου ταξιδιωτών 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία», απαιτούσαν την υποβολή δέσμευσης εγγύησης πιστής 

εκτέλεσης, αντί εγγυητικής επιστολής που επιτάσσουν τα πρότυπα έγγραφα της Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
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Συστήσαμε στο Υφυπουργείο να ακολουθεί τα πρότυπα έγγραφα της Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και να απαιτεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής και όχι δέσμευσης 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους. 

 Παρατηρήσαμε ότι, κατά την αξιολόγηση και καταβολή της κρατικής χορηγίας προς 

δικαιούχους, δεν εφαρμόζεται επαρκώς, σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε και οι πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του 

Γενικού Λογιστηρίου, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών.  

Εισηγηθήκαμε πλήρη συμμόρφωση, σε όλες τις περιπτώσεις, με την πολιτική που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του 

Γενικού Λογιστηρίου.  

1.2 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 Το 2010, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) χορήγησε, μέσω διαδικασίας 

πλειστηριασμού, ατομικό δικαίωμα χρήσης (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από ραδιοδίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), με 

ημερομηνία λήξης στις 8.11.2025, έναντι τέλους περίπου €10 εκ. Από το ποσό αυτό 

απωλέσθηκαν έσοδα για το δημόσιο, λόγω αλλαγών που επήλθαν για συμμόρφωση της 

Δημοκρατίας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, καθώς επίσης από 

τη μη, ενδεχομένως, εφαρμογή προνοιών της Εξουσιοδότησης από το Τμήμα κατά τον ουσιώδη 

χρόνο εφαρμογής της. 

Συστήσαμε όπως εφαρμόζονται οι πρόνοιες των συμβάσεων/εξουσιοδοτήσεων, στη 

βάση των δεδομένων του ουσιώδους χρόνου εφαρμογής τους και όχι εκ των υστέρων, με 

κριτήρια που δεν ήταν γνωστά κατά τον ουσιώδη χρόνο. 

 Το ΤΗΕ παρείχε εξουσιοδότηση σε ιδιωτική Εταιρεία για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, για 

περίοδο από 7.2.2014 μέχρι 7.2.2029 και, μετά την τροποποίηση των όρων της 

εξουσιοδότησης, απαίτησε την υποβολή εταιρικής επιταγής, ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης, 

αντί εγγυητικής επιστολής, η οποία φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο και αντικαθίσταται από 

την Εταιρεία με νέα επιταγή πριν τη λήξη της.  Θεωρούμε ότι η υποβολή εταιρικής επιταγής 

δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους. 

Συστήσαμε να αποφεύγεται η τροποποίηση εγγράφων διαγωνισμών, με τρόπο που να 

μην διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους. 

 Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των τιμολογίων, παρατηρήσαμε ότι τα πλείστα δεν 

σφραγίζονταν με την ημερομηνία παραλαβής τους στο ΤΗΕ. 

Συστήσαμε όπως τα τιμολόγια σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής τους, ως οι 

πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014. 

 Παρατηρήσαμε ότι τα τιμολόγια και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα δεν ήταν σφραγισμένα 

ως πληρωθέντα.  
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Συστήσαμε όπως τα τιμολόγια και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα φέρουν τη σφραγίδα 

«Πληρώθηκε» ως οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, αρ. 1730, ημερ. 

20.8.2014, καθώς και της Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγίας αρ. 97. 

 Διαπιστώσαμε ότι δεν τεκμηριώνονταν οι διορισμοί αρμόδιων λειτουργών για σύσταση των 

πληρωμών, εκτός από τις περιπτώσεις των συμβάσεων, όπου ο συντονιστής της σύμβασης 

είναι και ο αρμόδιος λειτουργός. 

Εισηγηθήκαμε να τεκμηριώνονται οι διορισμοί των αρμόδιων λειτουργών, για 

συμμόρφωση με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014. 

 Παρατηρήσαμε ότι, κατά τη χρήση της Εφαρμογής Συμψηφισμού (ΕΦΑΡ.ΣΥ) του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού 

Λογιστηρίου (FIMAS), δεν επισυνάπτεται στο δελτίο πληρωμής η διερεύνηση, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένδειξη κατά πόσο αυτή διενεργήθηκε, προς εντοπισμό τυχόν 

οφειλών του πιστωτή προς το Κράτος. 

Εισηγηθήκαμε να τεκμηριώνεται η χρήση της ΕΦΑΡ.ΣΥ. 

 Για τον διαγωνισμό με αρ. 10/2018/ΤΗΕ, για τη «Συντήρηση υφιστάμενων διαδικτυακών 

εφαρμογών», ο οποίος αφορούσε σε ανανέωση υφιστάμενης συμφωνίας, είχε γίνει χρήση 

της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση το άρθρο 

29(β)(ii) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 

Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73 (Ι)/2016), για τεχνικούς λόγους.  

Ζητήσαμε από το ΤΗΕ να μας παράσχει σχετική τεκμηρίωση για την ικανοποίηση των 

προνοιών του πιο πάνω άρθρου.  

 Παρατηρήσαμε ότι η υπογραφείσα σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. 10/2018/ΤΗΕ, για τη 

«Συντήρηση υφιστάμενων διαδικτυακών εφαρμογών», δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής. 

Εισηγηθήκαμε όπως όλες οι συμβάσεις φέρουν ημερομηνία υπογραφής. 

 Παρατηρήσαμε ότι ο διορισμός του νέου συντονιστή της σύμβασης του πιο πάνω 

διαγωνισμού με αρ. 10/2018/ΤΗΕ και της σύμβασης με αρ. 15/01/03/DEC για τη 

«Συντήρηση εθνικού συστήματος διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων» δεν έγινε γραπτώς. 

Εισηγηθήκαμε όπως, σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή μιας σύμβασης, ο 

διορισμός του νέου συντονιστή γίνεται γραπτώς, με παράλληλη ενημέρωση του 

Αναδόχου.  

 Κατά τον έλεγχο πληρωμών, που γίνονται με βάση πολυετή συμβόλαια, παρατηρήσαμε ότι 

δεν τηρήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014), καθώς και των σχετικών Κανονισμών 

(ΚΔΠ 297/2016) και της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1750, ημερ. 31.12.2015. 

Συστήσαμε να τηρούνται οι προαναφερόμενες πρόνοιες της νομοθεσίας και της 

εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 
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 Διαπιστώσαμε ότι το κτήριο  στο οποίο στεγάζεται το ΤΗΕ δεν έχει Οικοδομική Άδεια ούτε και 

Πιστοποιητικό Έγκρισης και η σύμβαση ενοικίασης έχει λήξει στις 31/3/2017. Με βάση  

σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η χρήση του κτηρίου συνιστά 

ποινικό αδίκημα από γίνεται κατά παράβαση των άρθρων 10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο 96). 
 
Συστήσαμε όπως το Υφυπουργείο και το ΤΗΕ προχωρήσουν δεόντως προς άρση της 

παρανομίας που αφορά στην στέγαση του ΤΗΕ. 

1.3 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής  

 Το 2015, αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια και το ίδιο έτος ετοιμάστηκαν  

προδιαγραφές και έγγραφα ανοικτού διαγωνισμού, από εμπειρογνώμονες που 

εξασφαλίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επτά σχεδόν χρόνια μετά και αφού 

έγιναν διάφορες τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο εκτιμώμενο κόστος και 

στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, το έργο δεν έχει ακόμα καν κατακυρωθεί, παρά το 

γεγονός ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) το θεωρεί ως έργο ύψιστης 

σημασίας, το οποίο θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και 

ορθολογιστική διαχείριση των πόρων του. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και το 

Υφυπουργείο έχουν σημαντική συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και στη 

μηχανογράφηση του Υπουργείου Υγείας. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΤΥΠ και το Υφυπουργείο, εφόσον πρόκειται για έργο του 

Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), παρακολουθούν την πρόοδο των 

εργασιών του έργου στην πορεία μέχρι την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού, 

καθώς και των εργασιών εκτέλεσης, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο καθυστέρησης στην 

υλοποίηση του έργου και η πρόκληση τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων από τον Ανάδοχο 

της σύμβασης. 

 Κατά το 2021, προβήκαμε σε δειγματοληπτικό  έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού 

ΤΥΠ2021/007/Α/Α που προκηρύχθηκε από το ΤΥΠ για πέντε διαχειριστές έργων 

πληροφορικής (ΙΤ Project Managers) για 2 έτη συνολικής αξίας €900.000, οι οποίοι θα 

αναλάμβαναν τη διαχείριση έργων του ΤΥΠ και διαπιστώσαμε περιοριστικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής και μη συμμόρφωση με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Συστήσαμε στο ΤΥΠ όπως, κατά τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους  αρ. 1517 και 1532 του 

Υπουργείου Οικονομικών και αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου, που προνοούν για την 

αποφυγή υπαλληλικής σχέσης. 

 Το έργο «Ιππόδαμος», που θα καλύπτει τις μηχανογραφικές ανάγκες και απαιτήσεις των 

Τομέων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) αλλά και τη διαχείριση Αδειών 

Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, έχει παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση στην 
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υλοποίησή του, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έτυχε σωστής διαχείρισης τόσο από 

πλευράς Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, όσο και από πλευράς του ΣΗΔ/Υφυπουργείου, 

αφού, όπως διαφάνηκε, υπήρξε απουσία επαρκούς παρακολούθησής του ή/και έγκαιρης 

λήψης των αναγκαίων αποφάσεων για αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, όπου και 

όταν απαιτείτο. Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι παρόλο που το έργο δεν ολοκληρώθηκε 

στον χρόνο που έπρεπε, εντούτοις δεν έγινε οποιαδήποτε αναθεώρηση στις 

λειτουργίες/ανάγκες του. 

Συστήσαμε όπως, κάθε σημαντικό παρόμοιας φύσης έργο του δημοσίου, 

παρακολουθείται κεντρικά και συστηματικά, έτσι ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα 

αποφάσεις, προς αποφυγή ζημιογόνων για το δημόσιο καταστάσεων.  

 Το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε αίτημα του ΤΠΟ, το οποίο 

υποβλήθηκε από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου, ο οποίος ήταν λειτουργός του ΤΥΠ 

αποσπασμένος στο ΤΠΟ, για απευθείας ανάθεση σύμβασης αγοράς υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων για το έργο «Ιππόδαμος», για το οποίο εκφράσαμε την άποψη ότι δεν 

τεκμηριωνόταν επαρκώς, με βάση τη σχετική πρόνοια του Νόμου που επικαλείτο το Τμήμα, 

αφού δεν είχε προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω άτομα ήταν τα 

μοναδικά που διέθεταν την τεχνογνωσία και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνταν για τη 

διεκπεραίωση των υπό αναφορά εργασιών. Οι επιφυλάξεις μας επιβεβαιωθήκαν αργότερα, 

από το γεγονός ότι το Τμήμα είχε υποβάλει δύο αιτήματα στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών 

και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), για έγκριση αντικατάστασης του ενός εκ των δύο 

εμπειρογνωμόνων της σύμβασης, με εμπειρογνώμονες οι οποίοι, όπως ήταν φυσικό, δεν  

κατείχαν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο έργο. 

Εισηγηθήκαμε στο ΤΥΠ, να διασφαλίσει ότι η τεχνογνωσία και η επένδυση δεξιοτήτων, 

θα παραμένει στο Τμήμα και στους λειτουργούς του και όχι να εδραιώνεται η εξάρτησή 

του από τους Αναδόχους με τις ανάλογες αρνητικές συνέπειες. 

 Η εισήγηση της Υπηρεσίας μας από τον Μάρτιο του 2017, όπως το ΤΥΠ προβεί σε 

απευθείας διαπραγμάτευση με την Εταιρεία Oracle Cyprus, με σκοπό τη σύναψη ενιαίας 

συμφωνίας για την αγορά και συντήρηση λογισμικών προϊόντων Oracle για το Δημόσιο, δεν 

είχε, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, διευθετηθεί, παρόλο που τα εμπλεκόμενα 

μέρη είχαν δεσμευτεί ότι θα εξέταζαν το θέμα και θα υπέβαλλαν σχετική έκθεση/πρόταση. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΤΥΠ επιδιώξει την επίτευξη του στόχου για ενιαία συμφωνία και, 

παράλληλα, να προβεί σε δέουσα έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του 

δύναμη κατά την επικείμενη διαπραγμάτευση. 

 Για τα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(ΥΓΑΑΠ), τα οποία χρησιμοποιούν λογισμικά ArcGIS στα συστήματά τους, έχει συναφθεί 

ενιαία σύμβαση με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων στην Κύπρο. Παρόλο 

που ένας από τους κύριους σκοπούς της εν λόγω ενιαίας σύμβασης, έστω και εάν στο τότε 
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στάδιο αφορούσε μόνο στο ΥΓΑΑΠ, ήταν η εξασφάλιση πολύ χαμηλότερων τιμών από τις 

υφιστάμενες χρεώσεις, εντούτοις αυτό δεν έγινε κατορθωτό. 

Τονίσαμε την  ανάγκη σύναψης ενιαίας σύμβασης για όλο το Δημόσιο, με ομοιόμορφες 

τιμές, στην οποία να μπορούν να εφαρμοστούν οικονομίες κλίμακας. Η επισήμανσή μας 

κυμάνθηκε στο ίδιο πλαίσιο, όπως και για τις άδειες χρήσης Oracle. 

 Παρά το ότι το ΣΗΔ ενέκρινε από τον Ιανουάριο του 2016 την επέκταση του έργου eOASIS, 

με χρονικό ορίζοντα πλήρους εφαρμογής το τέλος του 2017, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν 

έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωση της επέκτασης σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, λόγω 

σοβαρών καθυστερήσεων στην εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και στην 

αγορά/συνδρομή αδειών χρήσης Filenet του eOASIS από το ΤΥΠ. Επίσης, δεν έχει 

προχωρήσει ακόμα η υλοποίηση της εισήγησης τόσο της ΚΕΑΑ όσο και της Υπηρεσίας μας, 

για τη διενέργεια μελέτης από το ΤΥΠ, με σκοπό τον απεγκλωβισμό από το καθεστώς 

μονοπωλίου από τον ίδιο Ανάδοχο και για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που να 

περιλαμβάνουν αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος, παρόλο ότι μέχρι σήμερα έχουν 

παρέλθει 3½ περίπου χρόνια. 

Συστήσαμε στο ΤΥΠ να επισπεύσει τις διαδικασίες για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, 

για δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, οι οποίες να περιλαμβάνουν αξιοποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος, έτσι ώστε το Δημόσιο να πάψει να είναι συνεχώς δέσμιο του 

υφιστάμενου Αναδόχου. 

 Για ένα σύστημα, πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος των Σχεδίων Χορηγιών 

(ΠΠΣΣΧ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), το οποίο έχει 

παραχωρηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο μνημονίου συναντίληψης (MoU), 

το οποίο τελικά κρίθηκε ως μη ικανοποιητικό, δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα περίπου 

€506.500, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως και παρόλο που έχουν παρέλθει έξι 

σχεδόν χρόνια από την απόφαση υλοποίησής του.  

Εισηγηθήκαμε στο ΤΥΠ όπως έργα του είδους/τύπου όπως το υπό αναφορά έργο, να 

είναι προϊόν μελέτης κόστους-οφέλους και να εξετάζονται διάφορες πιθανές 

εναλλακτικές επιλογές, μέσα από τη σύγκριση των οποίων να αποδεικνύεται 

τεκμηριωμένα ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για το Δημόσιο. 

 Παρόλο που το ΣΠΥΟ ενέκρινε αίτημα του ΤΥΠ, για ζήτηση προσφοράς για παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης ενός λογισμικού, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εκτίμηση κόστους 

€332.644 + ΦΠΑ, οκτώ μήνες μετά το Τμήμα υπέβαλε εισήγηση για την κατακύρωση της 

προσφοράς για το ποσό των €746.042 + ΦΠΑ, εφόσον προστέθηκαν υπηρεσίες συντήρησης 

λογισμικών που προβλέπονταν σε δύο άλλες συμβάσεις, που είχαν λήξει ή επρόκειτο να 

λήξουν, παρακάμπτοντας, κατά την άποψή μας, τις διαδικασίες των προσφορών. 

Συστήσαμε να εξεταστεί η ανάγκη παρακολούθησης των μεγάλων έργων/συμβάσεων 

από μια κεντρική Επιτροπή, η οποία να αποφασίζει/καθοδηγεί με βάση τεκμηριωμένα 

στοιχεία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, τον χειρισμό τους. 
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 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης συντήρησης του 

συστήματος ΘΗΣΕΑΣ του Τμήματος Τελωνείων, απέτυχε να μειώσει τις τιμές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης, οι οποίες είχαν κριθεί υπερβολικά ψηλές, σε σχέση με την προηγούμενη 

κατακύρωση και την εκτίμηση κόστους, εφόσον, όπως επεσήμανε και η Υπηρεσία μας, στις 

πλείστες των παρόμοιων περιπτώσεων το δημόσιο βρίσκεται σε αδύνατη θέση κατά τις 

διαπραγματεύσεις, λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος που δημιουργείται από τους 

εκάστοτε υφιστάμενους Αναδόχους. 

Διαπιστώσαμε ότι το ΤΥΠ, σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε αρκετές παρόμοιες 

περιπτώσεις, αναθέτει τις μεταγενέστερες, της αρχικής, συμβάσεις για εργασίες 

αναβάθμισης ή επέκτασης ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, 

απευθείας στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Με 

σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον η επιλογή μη ανταγωνιστικών διαδικασιών στις 

περιπτώσεις αναβάθμισης/επέκτασης συστημάτων πληροφορικής, αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική επιλογή για επίτευξη των στόχων που τίθενται 

σε κάθε περίπτωση, έχουμε διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο με θέμα «Διαχειριστικός Έλεγχος 

Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής», με αριθμό 

«ΤΥΠ/01/2020», η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τόσο τα ευρήματα του ελέγχου που 

διεξήχθη, όσο και τις εισηγήσεις μας. 

 Κατά την έγκριση από το ΣΠΥΟ, αιτήματος του ΤΥΠ για ζήτηση προσφοράς για παροχή 

υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Φόρων του 

Τμήματος Φορολογίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τον Ανάδοχο της 

προηγούμενης σύμβασης, εισηγηθήκαμε όπως, εφόσον υπήρχε σε εξέλιξη η διαδικασία για 

το νέο Σύστημα Διαχείρισης Φορολογίας, διεκπεραιώνονταν μόνο οι απόλυτα αναγκαίες 

εργασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη εργασιών και των αντίστοιχων πόρων. 

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι οι ημερήσιες χρεώσεις για συγκεκριμένους ρόλους 

εμπειρογνωμόνων ήταν υπερβολικά ψηλές (πχ €1.084/ημέρα) και εκφράσαμε την άποψη 

ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές, αφού θα δημιουργείτο προηγούμενο κατακύρωσης 

σε υπερβολικά ψηλές τιμές. 

Εισηγηθήκαμε στο ΤΥΠ, να απαλλαγεί από συστήματα βασισμένα σε παλιές τεχνολογίες 

και να σταματήσει να επενδύει σε αυτές, το συντομότερο δυνατόν, αφού, πέραν του 

γεγονότος ότι μέσω αυτών προσφέρεται έδαφος για μονοπωλιακές πολιτικές, 

δημιουργείται και μοναδικό σημείο αποτυχίας, σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

διαθέσιμοι εμπειρογνώμονες με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την 

υποστήριξή τους. 

 Το ΣΠΥΟ ενέκρινε αιτήματα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, για αγορά υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών 

(ΚΑΠ), με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους αναδόχους, ενώ θα έπρεπε, 

κατά την άποψή μας, να γίνει επένδυση σε λειτουργούς του Τμήματος αντί σε ιδιώτες, 

αφού οι εν λόγω υπηρεσίες/ανάγκες/τεχνογνωσία ήταν επαναλαμβανόμενες και 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπό αναφορά συστημάτων. 
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Εισηγηθήκαμε στο ΤΥΠ να διασφαλίσει ότι, η τεχνογνωσία και η επένδυση δεξιοτήτων θα 

παραμένει στο Τμήμα και στους λειτουργούς του και όχι να εδραιώνεται η εξάρτησή του 

από τους Αναδόχους με τις ανάλογες αρνητικές συνέπειες. 

 Το ΣΠΥΟ ενέκρινε το αίτημα του ΤΥΠ για ζήτηση προσφοράς για παροχή συντήρησης του 

εξοπλισμού και των λογισμικών του συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων και 

συστημάτων (help desk), με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, στη βάση πρόνοιας της νομοθεσίας για την οποία δεν 

τεκμηριωνόταν επαρκώς η χρήση της, αφού ο υφιστάμενος Ανάδοχος δεν ήταν ο μοναδικός 

που μπορούσε, κατά την άποψή μας, να προσφέρει τις πιο πάνω υπηρεσίες. 

Εισηγηθήκαμε όπως, σε συστήματα, τα οποία είναι περισσότερο υποστηρικτικά, μη 

δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης με συγκεκριμένους Αναδόχους ή/και με συγκεκριμένα 

συστήματα και να δίδεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να έχει εναλλακτικές επιλογές. 

 Παρατηρήσαμε ότι η εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης της σύμβασης με αρ. C.2019/02, 

για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών του κεντρικού 

συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων και συστημάτων Help Desk», είχε λήξει 

από τον Ιανουάριο του 2020, παρόλο που η σύμβαση ισχύει για πέντε χρόνια. Το γεγονός 

αυτό καταδεικνύει ελλιπή παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών, εκθέτοντας το 

Κράτος σε κίνδυνο.  

Συστήσαμε όπως αντιπαραβληθούν οι συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ με το μητρώο 

εγγυητικών, ώστε να εντοπιστούν οι οποιεσδήποτε ελλείψεις ή τυχόν άλλες ληγμένες 

εγγυητικές επιστολές/επιταγές και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση/ 

ανανέωσή τους, προτού γίνει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου 

αριθμού προσφορών που διαχειρίζεται το ΤΥΠ, εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το 

ενδεχόμενο τήρησης μητρώου εγγυητικών ανά συντονιστή σύμβασης, για σκοπούς 

καλύτερης παρακολούθησής τους. 

 Παρατηρήσαμε ότι, στο κονδύλι «Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και 

υπηρεσιών», καταχωρίστηκαν πληρωμές που δεν αφορούν σε πάγιο ενεργητικό. 

Εισηγηθήκαμε όπως οι πληρωμές χρεώνονται στο κατάλληλο Κονδύλι, ανάλογα με το 

είδος και τη φύση τους. 

 Από διερεύνηση καταγγελίας, που αφορά στη μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, μέσω 

διαγωνισμού, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 Οι όροι της σχετικής σύμβασης, αναφορικά με το ωράριο του εμπειρογνώμονα, 

περιέχουν αντιφάσεις, αφού, ενώ από τη μια προνοείται συγκεκριμένο, μη ευέλικτο 

ωράριο, από την άλλη προνοείται ο συμψηφισμός ωρών που κερδήθηκαν, πέραν του 

εργάσιμου ωραρίου, με άλλες εργάσιμες μέρες. 

 Δεν τηρείτο Μητρώο Εργασίας.  
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Συστήσαμε την τήρηση Μητρώου Εργασίας, το οποίο να ελέγχεται από τον Υπεύθυνο του 

συγκεκριμένου Κλάδου. 

 Ο επιμερισμός της εργασίας, μεταξύ του Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης (ΒΛΔ) 

και του εμπειρογνώμονα, γινόταν σε συνεννόηση μεταξύ τους, αντί από τον Υπεύθυνο 

του αρμόδιου Κλάδου του ΤΥΠ. 

Συστήσαμε όπως ο επιμερισμός της εργασίας και το ωράριο του ΒΛΔ και του 

εμπειρογνώμονα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου.  

 Δεν τεκμηριώνονταν, σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που περιλήφθηκαν, από 

τον εμπειρογνώμονα, στη μηνιαία Κατάσταση Παραδοτέων. 

Εισηγηθήκαμε να καθοριστεί γραπτώς η διαδικασία που ακολουθείται για τις εργασίες 

που εκτελούνται, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός και ο καταμερισμός της 

εργασίας από  τον Υπεύθυνο του αρμόδιου Κλάδου. 

 Δεν φυλάχθηκαν από το ΤΥΠ οι καταστάσεις καταγραφής του χρόνου προσέλευσης 

και αποχώρησης του εμπειρογνώμονα, οι οποίες τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας 

του. 

Αφού οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, με βάση τη σχετική συμφωνία, βασίζονται στις 

ανθρωποημέρες που εργάζεται ο εμπειρογνώμονας και όχι σε συγκεκριμένα παραδοτέα, 

ως θα έπρεπε, υποδείξαμε στο ΤΥΠ ότι θα έπρεπε να φυλάσσει τα στοιχεία που 

τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας του εμπειρογνώμονα. 

 Δεν ασκείτο έλεγχος, από τον Υπεύθυνο του αρμόδιου Κλάδου, στην Έκθεση Προόδου 

που υπέβαλλε ο εμπειρογνώμονας.  
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2. Εισαγωγή 

Το Υφυπουργείο ιδρύθηκε στις 21.2.2020, δυνάμει του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν.14(I)/2020). 

Στο Υφυπουργείο υπάρχουν τρείς Διευθύνσεις, η Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και 

Επικοινωνιών, η Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. 

Επίσης, στο Υφυπουργείο υπάγονται, από 1.3.2020, δύο Τμήματα, το Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Βασικός σκοπός του Υφυπουργείου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού 

προς τον πολίτη κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, όπου κάθε πολίτης και κάθε 

επιχείρηση θα ευδοκιμούν και θα ευημερούν. Παράλληλα, κύριο μέλημα του Υφυπουργείου 

αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της θέσης και της φωνής της 

Κύπρου, σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Το Υφυπουργείο έχει ως κύριες αρμοδιότητες:  

 Τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής και τη συμμετοχή 

στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για 

την ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής. 

 Τη χάραξη, τον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και 

καινοτομία και τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Διακυβέρνησης, Έρευνας και Καινοτομίας. 

 Την εξειδίκευση και την εφαρμογή πολιτικής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία. 

 Τη διαμόρφωση και τον συντονισμό της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου. 

 Την πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

Επιπλέον, μετά τη  διάλυση του ΣΗΔ, τις ευθύνες και αρμοδιότητές του ανέλαβε το Υφυπουργείο, 

με σχετική  απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Οι δραστηριότητες του Υφυπουργείου χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Ο Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου, για το 2020, καλύπτει μόνο τις δαπάνες της Διοίκησης, 

ενώ ο Προϋπολογισμός του ΤΥΠ και του ΤΗΕ παρέμειναν κάτω από τον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αντίστοιχα.  

Συνολικά, για τη Διοίκηση του Υφυπουργείου και τα Τμήματά του προϋπολογίστηκαν δαπάνες 

ύψους €55.506.806, ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €49.664.671 (ποσοστό υλοποίησης 

Προϋπολογισμού 89,47%). 
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23.148.003 
47% 

4.144.770 
8% 

22.371.898 
45% 

Υλοποίηση δαπανών Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής   

Υφυπουργείο - Διοίκηση 

ΤΗΕ 

ΤΥΠ 

Η ανάλυση του πιο πάνω ποσού/ποσοστού ανά Τμήμα, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

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

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

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

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

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

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

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

αναθέτονται διά Νόμου. 

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

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

λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

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

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

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

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

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

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

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

την προκήρυξή του. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του, δύναται να παρακάθεται σε 

συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, ως 

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

στα τηρούμενα πρακτικά ή στην έκθεση αξιολόγησης. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 

μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 

ή προφορικές που, κατά την κρίση του, μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 

του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν: 

α. Η εξακρίβωση της ορθότητας και της κανονικότητας δείγματος συναλλαγών του 

Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής που επιλέχθηκε βάσει 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση 

ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και  

β. η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Υφυπουργείου με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

γ. Η διερεύνηση καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία και αφορά στο ΤΥΠ. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

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

διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

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

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

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

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

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-

πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 

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

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

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

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

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

όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

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

κατάλληλων τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών 

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

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

χρηματοοικονομικής αναφοράς και το κανονιστικό πλαίσιο.    

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

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

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

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

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

γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημόσιων 

αξιωματούχων. 
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Υφυπουργείο, σε επισκόπηση 

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

Διεύθυνση και το προσωπικό του Υφυπουργείου.  

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2020. 

Τα ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις συστάσεις μας, διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον 

Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου με επιστολή μας, ημερ. 22.11.2021 και οι απόψεις του, οι 

οποίες διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 10.12.2021, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, 

στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του παρόντος ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 

(Ν.20(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές εγκύκλιοι. 

β. Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι 

σχετικές εγκύκλιοι. 

γ. Ο περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμος (Ν.89(ΙΙ)/2019). 

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

Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016). 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

   
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΕΙΣ 

ΜΗΤΡΩΑ 
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ε. Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

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

στ. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 138/2016). 

ζ. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος (Ν.146(Ι)/2002) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες 

Κανονισμοί. 

η. Οι Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 συνολικά για τη Διοίκηση 

και τα Τμήματα του Υφυπουργείου 

Τα αναλυτικά στοιχεία για τη Διοίκηση και κάθε Τμήμα του Υφυπουργείου παρουσιάζονται στα 

Παραρτήματα 1-3. 

Τα στοιχεία του πίνακα της παραγράφου 4.1, εξάχθηκαν από την Υπηρεσία μας από το FIMAS. Τα 

στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το 

Υφυπουργείο, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη 

διαβεβαίωση για την ορθότητά τους.   

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 20.935.000 

Δαπάνες 49.664.671 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Εισπράξεις από 
έμμεσους φόρους 

8.925.510 20.810.481 11.884.971 - 

Χορηγίες ΕΕ - 5.514 5.514  

Άλλα έσοδα 33.450 119.005 85.555 - 

Σύνολο  8.959.960 20.935.000 11.976.040 - 

Δαπάνες 
προσωπικού 

10.133.200 9.403.500 729.700 7,20 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

4.813.505 3.280.505 1.533.000 31,85 

Μεταβιβάσεις 24.976.560 24.746.012 230.548 0,92 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

15.203.541 11.872.291 3.331.250 21,91 

Έργα 380.000 362.363 17.637 4,64 

Σύνολο  55.506.806 49.664.671 5.842.135 10,52 

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2020 € 

Εισπρακτέα ποσά - 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.253.143 
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4.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό  

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 220 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   8.704.544 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 43.257 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  39.566 

Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 60 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.999.955 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  33.333 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 9 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  178.812 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 146 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  19.868 

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  7 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  14.4631 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 2.386 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερ. 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

  €    

Γραφεία - Λεωφόρος Στροβόλου 
286 - 2048  Στρόβολος  

1.298 102.000 7.4.2004 1.4.2013 31.3.2017 

  

                                                           
1
 Ο αριθμός χιλιομέτρων αφορά στα 4 από τα 7 οχήματα, διότι για τα υπόλοιπα 3 δεν τηρούνται στοιχεία. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

Δημοκρατίας και από τον έλεγχο διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων  

Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο παρατίθενται ξεχωριστά για τη Διοίκηση και τα Τμήματα 

του Υφυπουργείου. 

5.1 Διοίκηση 

5.1.1  Πύλη Εμβολιασμού 

Τον Μάρτιο του 2021, το Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου αποφάσισε την κατακύρωση 

του διαγωνισμού για την ανάπτυξη/διασύνδεση και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος, για 

το Πρόγραμμα Εμβολιασμού για COVID-19, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο 

της σύμβασης που ανέπτυξε το σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), για το ποσό των 

€292.500 + ΦΠΑ για περίοδο δύο χρόνων.  

Επίσης, για τη φιλοξενία της Πλατφόρμας του εν λόγω συστήματος είχε εγκριθεί η απευθείας 

ανάθεση στον Ανάδοχο, ο οποίος έχει εγκατεστημένο στην υποδομή του το σύστημα του ΓΕΣΥ, με 

τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, συνολικής αξίας €120.000 + ΦΠΑ και διάρκειας ενός 

έτους.  Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2021, το ΣΠ του ΥΦΕΚΨΠ αποφάσισε την κατακύρωση 

του διαγωνισμού για τη φιλοξενία της Πλατφόρμας για 10 μήνες με κόστος €63.584 + ΦΠΑ. 

Σημειώνουμε ότι η ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος είχε διαχωριστεί σε τρεις φάσεις (Φάση 

0-2), εκ των οποίων η φάση 0, η οποία αφορούσε στην καταχώρηση ραντεβού, είχε υλοποιηθεί 

και βρισκόταν σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με το Τμήμα, η 

εν λόγω έγκριση είχε εξασφαλιστεί στη βάση του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσίας.  Το κόστος της φάσης 0 ήταν €69.167, εκ των οποίων οι €49.500 

αφορούσαν στο κόστος ανάπτυξης της πλατφόρμας και οι €19.667 στο κόστος φιλοξενίας της 

πλατφόρμας για 2 μήνες.  

Τον Απρίλιο του 2021, η Υπηρεσία μας έγινε δέκτης παραπόνων/καταγγελιών σχετικά με τη 

διαδικασία διευθέτησης ραντεβού, για εμβολιασμούς αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου 

κορονοϊού SARS-CoV-2, οι οποίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, «την παράδοξη εξάντληση 

αποθεμάτων του εμβολίου Pfizer – BioNTech μέσω της Πύλης εμβολιασμού, ακόμα και όταν  

αυτή ήταν μη προσβάσιμη στο κοινό».   

Με σκοπό τη διερεύνηση των πιο πάνω καταγγελιών, ζητήσαμε τον ίδιο μήνα από τον Γενικό 

Διευθυντή του Υφυπουργείου να μας αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία/δεδομένα σε ηλεκτρονική 

μορφή, με σκοπό να ελέγξουμε κατά πόσο, για κάθε πρόγραμμα εμβολιασμού που εξαγγέλθηκε 

από το Υπουργείο Υγείας: 

α.  όλα τα ραντεβού για εμβολιασμό είχαν κλειστεί την ώρα που άνοιξε η Πύλη εμβολιασμού 

για το κοινό, μέχρι την ώρα που έκλεισε, 
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β. το σύνολο των διαθέσιμων εμβολίων, ανά πρόγραμμα και ανά κατηγορία εμβολίου, 

ταιριάζει με τον αριθμό των ραντεβού που κλείστηκαν ενόσω ήταν ανοικτή η Πύλη για το 

κοινό, 

γ. όλοι όσοι έκλεισαν ραντεβού ήταν δικαιούχοι στη συγκεκριμένη εξαγγελία και έκλεισαν το 

ραντεβού τους μέσω της κανονικής οδού (απλοί χρήστες και όχι άλλη κατηγορία χρηστών 

με διαφορετικές δυνατότητες/αρμοδιότητες). 

Επιπρόσθετα, επισημάναμε το γεγονός ότι, ενώ διαπιστώθηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο 

λογισμικό της Πύλης Εμβολιασμού, τα οποία αφορούσαν κυρίως στην απόδοση του συστήματος 

και συγκεκριμένα στην ικανότητά του να διαχειρίζεται ταυτόχρονα αιτήματα μεγάλου αριθμού 

χρηστών και, παρόλο που το Υφυπουργείο, στην ανακοίνωσή του, ημερ. 3.3.2021, ενημέρωσε 

τους πολίτες πως όλα τα τεχνικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στην Πύλη  είχαν λυθεί και πως 

η ομαλή λειτουργία της είχε αποκατασταθεί, εντούτοις τα εν λόγω προβλήματα δεν είχαν 

ουσιαστικά επιλυθεί, αλλά εφαρμόζονταν περιορισμοί στον αριθμό των δικαιούχων για 

διευθέτηση ραντεβού χρηστών. 

Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι η μεγάλη και ταυτόχρονη ζήτηση για το υπό αναφορά σύστημα 

θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, να είχαν ληφθεί υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια/προβλήματα 

εξαρχής και να είχαν γίνει έλεγχοι απόδοσης και δοκιμές φόρτωσης ή προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η Πύλη  λειτουργεί σωστά όταν πολλοί χρήστες 

(εικονικοί ή πραγματικοί) τη χρησιμοποιούν ταυτόχρονα.  

Τέλος, λόγω των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών του συστήματος, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε 

στο Υφυπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων από τον Ανάδοχο, που 

ενδεχομένως να προέκυπταν  από την υλοποίηση της σύμβασης και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μετά από αρκετές υπενθυμίσεις προς το Υφυπουργείο και ενώ το Υπουργείο Υγείας, ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, είχε δώσει τη συγκατάθεσή του προς το Υφυπουργείο 

για να μας δοθούν τα δεδομένα που είχαμε ζητήσει, τελικά, τον Νοέμβριο του 2021, οκτώ 

δηλαδή μήνες μετά την επιστολή μας, το Υφυπουργείο μάς απάντησε ότι δεν μπορούν να μας 

δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία, λόγω του ότι στην Πύλη φυλάγονται μόνο τα στοιχεία του 

δικαιούχου για εμβολιασμό, το κέντρο εμβολιασμού που επέλεξε να εμβολιαστεί, καθώς επίσης 

και τα στοιχεία του ραντεβού, δηλαδή ημερομηνία και ώρα.  

Η πιο πάνω απάντηση του Υφυπουργείου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, 

αφού το ΤΥΠ θα μπορούσε να εξαγάγει τις ζητούμενες πληροφορίες, συνδυάζοντας τα δεδομένα 

πρόσβασης από το σύστημα του ΓΕΣΥ με τα δεδομένα από την Πύλη εμβολιασμού, για κάθε 

πρόγραμμα/εξαγγελία.   

Η πιο πάνω θέση μας, ενισχύεται και από την  άποψή μας ότι  θα έπρεπε να ικανοποιείται η 

ελεγξιμότητα (Testability) της Πύλης ως βασική τεχνική απαίτηση, έτσι ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα/ικανότητα παρατήρησης αποτελεσμάτων και σημείων ελέγχου, με στόχο τη 

διάγνωση σφαλμάτων. 
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Συστάσεις: 

 Το Υφυπουργείο, κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος και προκειμένου να καταλήξει 

στην αρχιτεκτονική που θα ακολουθήσει, να λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο φόρτο 

του συστήματος, δηλαδή την ταυτόχρονη ζήτηση από μεγάλο αριθμό χρηστών και 

προτού τεθεί το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία, να προβαίνει στους απαραίτητους 

ελέγχους απόδοσης διενεργώντας δοκιμές φόρτωσης ή προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά σε 

συνθήκες οριακής ‘φόρτισης’ (αιχμής) κατά την παραγωγική λειτουργία. 

 Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή να καθορίζει στα έγγραφα του διαγωνισμού τις απαιτήσεις 

της, σε σχέση με την ανταπόκριση του συστήματος και το αναμενόμενο φορτίο και για 

σκοπούς διασφάλισης της απαιτούμενης ποιότητας να καθορίσει δείκτες επίδοσης σε μια 

ενδεχόμενη Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας (SLA agreement). 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι, όσον 

αφορά στις παρατηρήσεις μας για τις διάφορες καταγγελίες για το κλείσιμο των ραντεβού στην 

Πύλη, Λειτουργοί της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκαν τους Λειτουργούς του ΤΥΠ και εξακρίβωσαν 

κατ’ ιδίαν τη διαχείριση της Πύλης εμβολιασμού. Επίσης, μας ανέφερε ότι δόθηκαν και 

αποστάλθηκαν στην Υπηρεσία μας διάφορες καταστάσεις με στοιχεία και στατιστικά που είχαμε 

ζητήσει, που αποδείκνυαν ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να ανεβεί στην Πύλη και να κλείσει 

ραντεβού, όταν η Πύλη δεν είναι διαθέσιμη, καθώς επίσης ότι υπάρχει audit trail, όπου μπορεί να 

εντοπιστεί αν κάποιος κάνει αλλαγές στα πεδία των εγγραφών. 

Διαφωνούμε με τις πιο πάνω αναφορές του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, αφού κατά 

την επίσκεψή μας στους Λειτουργούς του ΤΥΠ, μας επεξηγήθηκε η βασική λειτουργία του 

λογισμικού, χωρίς ωστόσο να διενεργηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος για εξακρίβωση των όσων 

λέχθηκαν. Αναφορικά με τα στοιχεία που μας αποστάλθηκαν, τα οποία αποδεικνύουν, όπως 

ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, ότι "κανένας άλλος" δεν μπορεί να μπει στην Πύλη και να κλείσει 

ραντεβού, όταν η Πύλη δεν είναι διαθέσιμη (χωρίς να διευκρινίζει ποιοι είναι αυτοί που δύνανται 

να το κάνουν), αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που μας αποστάλθηκαν  περιλάμβαναν μόνο την 

εκτύπωση από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που διενεργείτο εσωτερικά, μεταξύ της Ομάδας 

του Υπουργείου Υγείας που ετοίμαζε τον προγραμματισμό για κάθε εμβολιαστικό πλάνο και της 

Ομάδας του ΤΥΠ που εισήγαγε τα δεδομένα στο λογισμικό, χωρίς να μας σταλθούν τα δεδομένα 

που είχαμε ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή, για τους δικούς μας ελέγχους. 

Όσον αφορά στην εισήγησή μας, ότι το Υφυπουργείο θα μπορούσε να εξαγάγει τις ζητούμενες 

από την Υπηρεσίας μας πληροφορίες από το σύστημα του ΓεΣΥ, μας πληροφόρησε ότι η θέση 

τους είναι ότι, ούτε το Υφυπουργείο, ούτε το ΤΥΠ, έχουν εξουσιοδότηση να εξάγουν προσωπικά 

δεδομένα από το σύστημα του ΓεΣΥ. 

Τέλος, ενώ συμφώνησε με τις συστάσεις μας, μας πληροφόρησε ότι στην περίπτωση της Πύλης 

εμβολιασμού, λόγω του κατεπείγοντος δεν υπήρχαν περιθώρια εκτεταμένων ελέγχων απόδοσης.  

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με το πιο πάνω σχόλιο, καθότι, καταρχάς, στα έγγραφα 

διαγωνισμού (Τεχνικές Προδιαγραφές) δεν υπήρχε οποιαδήποτε απαίτηση, σε σχέση με την 
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ανταπόκριση του συστήματος και το αναμενόμενο φορτίο, αλλά ούτε και οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη ρήτρα, σε σχέση με την απόδοση του συστήματος. Επομένως, το κυριότερο 

πρόβλημα ήταν στην ετοιμασία των απαιτήσεων των εγγράφων του διαγωνισμού από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

5.1.2 Ενδιάμεση Λύση Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

H Υπηρεσία μας, κατά τα έτη 2020 και 2021, έλεγξε τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου της 

Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, το οποίο εξασφαλίστηκε από το Υφυπουργείο. 

α.  Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Τον Αύγουστο του 2020, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Προσφορών του Υφυπουργείου (ΣΠ) ενέκρινε αίτημα του Γραφείου του Υφυπουργού 

για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με  συγκεκριμένη Εταιρεία. Το αίτημα αφορούσε 

στην αγορά υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος της Ενδιάμεσης Λύσης 

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, τη λειτουργική υποστήριξή του για 1 μήνα, καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης για ένα έτος. Η εκτίμηση κόστους για τις εν λόγω υπηρεσίες 

είχε υπολογιστεί στις €139.000. 

Για αιτιολόγηση του αιτήματος, το Υφυπουργείο ανέφερε ότι είχε θέσει, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση, την αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου FileNet, 

που είναι ήδη εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται σήμερα στη δημόσια υπηρεσία για σκοπούς 

του συστήματος αυτοματοποίηση γραφείου eOASIS, του οποίου αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

στην Κύπρο είναι η πιο πάνω συγκεκριμένη Εταιρεία. Επιπλέον, σύμφωνα με το αίτημα, το έργο 

θα υλοποιείτο σε τρεις μήνες και θα τίθετο σε εφαρμογή σε όλα τα δικαστήρια περί τα τέλη 

Οκτωβρίου του 2020. 

Τον Μάρτιο του 2021, με επιστολή μας προς το Υφυπουργείο, παρατηρήσαμε ότι η διαδικασία 

διαπραγμάτευσης είχε διαρκέσει τελικά μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, δηλαδή τρεις περίπου 

μήνες μετά την πιο πάνω έγκριση, καθότι η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 26.10.2020 για το 

ποσό των €164.100, ποσό το οποίο ήταν περίπου 18% ψηλότερο από την εκτίμηση κόστους. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι το αίτημα για έγκριση για την Ενδιάμεση Λύση ετοιμάστηκε και 

υποβλήθηκε από το γραφείο του Υφυπουργού, κατόπιν, όπως αναφέρεται σε αυτό, οδηγιών του 

ιδίου προς τον Πρόεδρο του ΣΠ, ο οποίος και το ενέκρινε. Η πιο πάνω διαδικασία δεν 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, αφού σε αυτήν δεν προνοείται η ανάμιξη των πολιτικά 

προϊσταμένων των Υπουργείων/Υφυπουργείων στις διαδικασίες προσφορών, πέραν της 

περίπτωσης επίκλησης του κατεπείγοντος που δεν αφορά ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση. 

Το εν λόγω αίτημα θα μπορούσε, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να είχε υποβληθεί από τον 

κλάδο προσφορών του Υφυπουργείου. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε ότι το ίδιο το Υφυπουργείο έθεσε ως προϋπόθεση την αξιοποίηση 

του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου FileNet, δημιουργώντας έτσι τεχνητό 

περιορισμό των παραμέτρων της σύμβασης.  Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν 

δικαιολογείτο η εισαγωγή, εκ μέρους του Υφυπουργείου, του πιο πάνω περιορισμού, αφενός 

γιατί η ενδιάμεση λύση σχεδιάστηκε ανεξάρτητα από την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Λύσης 
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του Συστήματος η-Δικαιοσύνη και, αφετέρου, γιατί δεν προϋπήρχαν περιορισμοί ή/και 

εξαρτήσεις από άλλα συστήματα ή Αναδόχους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαπιστώνουμε ότι έχουν καταστρατηγηθεί οι αρχές των 

δημοσίων συμβάσεων, ήτοι οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης όλων των 

οικονομικών φορέων και του υγιούς ανταγωνισμού.   

Παρατηρούμε, επίσης, ότι οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε το αίτημα για προσφυγή στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, δεν ικανοποιούν, κατά την άποψή μας, τις πρόνοιες του άρθρου 

29(2)(β)(ii) για απευθείας διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, αφού θα 

έπρεπε να τεκμηριωθεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίστατο άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος να 

έχει την τεχνογνωσία να παρέχει ανάλογη με την απαιτούμενη υπηρεσία. Η άποψη/αιτιολογία ότι 

οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δύναται να προσφερθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από τον 

υφιστάμενο Ανάδοχο, δεν θεωρείται, κατά την άποψή μας, αρκετό για να τύχει εφαρμογής το πιο 

πάνω άρθρο της νομοθεσίας. 

Τον Ιούνιο του 2021, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι προχώρησε, 

δυνάμει του Άρθρου 29, εδάφιο 2 παρ. (β)(ii) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, ακολουθώντας νομότυπα 

και με πλήρη διαφάνεια όλες τις διαδικασίες που προνοούνταν για την επιλογή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τεχνικούς λόγους. Αναφορικά με τη 

διαφοροποίηση της εκτιμώμενης αξίας κόστους του Έργου από τις €139.000 σε €164.100, μας 

πληροφόρησε ότι στον αρχικό Προϋπολογισμό του Έργου δεν συμπεριλαμβανόταν η περίοδος 

συντήρησης για το 2° έτος λειτουργίας του. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις 

υλοποίησης του Έργου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, αλλά να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

Σύσταση: Για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα, να γίνεται επαρκής τεκμηρίωση που να αιτιολογεί πλήρως ότι δεν υφίσταται άλλος 

οικονομικός φορέας, ο οποίος να έχει την τεχνογνωσία να παρέχει ανάλογη με την 

απαιτούμενη υπηρεσία. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι 

συμφωνεί με τη σύστασή μας, ωστόσο, κατά την άποψή τους, η προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση στην προκειμένη περίπτωση, ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη από το 

Υφυπουργείο. Όσον αφορά στη διαπίστωσή μας ότι η υποβολή του αιτήματος από το γραφείο 

του Υφυπουργού δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία προσφορών, μας πληροφόρησε ότι 

συμφωνεί και δεν θα επαναληφθεί, εφόσον αυτό έγινε λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης κατά την 

περίοδο της πανδημίας, όπου έτρεχαν παράλληλα πολλά κατ΄ επείγον έργα και αξιοποιήθηκαν 

και οι σύμβουλοι του Υφυπουργού. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, αναφέρουμε ότι δεν μπορεί η επίκληση του κατεπείγοντος να 

αποτελεί λόγο για παραβίαση της νομοθεσίας, ενώ, όσον αφορά στο αίτημα για 

διαπραγμάτευση, διατηρούμε τις πιο πάνω θέσεις μας και επαναλαμβάνουμε τη δυνατότητα που 
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υπήρχε να εξεταστούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις υλοποίησης του Έργου, ώστε να μην είναι 

απαραίτητη η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

β.  Πρόσθετα αιτήματα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Για το πιο πάνω Έργο, 

υποβλήθηκαν κατά καιρούς διάφορα αιτήματα για έγκριση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

με την ίδια Εταιρεία. Πέραν του αρχικού αιτήματος, που υποβλήθηκε από το Υφυπουργείο τον 

Αύγουστο του 2020, υποβλήθηκε από το ΤΥΠ τον Ιανουάριο του 2021 αίτημα για αγορά της 

συνδρομής αδειών χρήσης λογισμικού IBM BAW ως μέρος της λύσης, ενώ μετέπειτα, τον 

Οκτώβριο του 2021 υποβλήθηκε αίτημα από το ΤΥΠ, για την παροχή υπηρεσιών έξι τεχνικών 

υποστήριξης διάρκειας 15 μηνών, για τις ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας για το Έργο.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, αφού όλες οι πιο πάνω διαδικασίες, περιλαμβανομένης και 

της αρχικής πρότασης, αφορούσαν στο ίδιο έργο και αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της 

προσφερόμενης λύσης, θα έπρεπε να περιληφθούν σε μια πρόταση, η οποία να εξετασθεί από το 

ΣΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 27(1)(γ) της ΚΔΠ 201/2007 και όχι να υποβάλλονται σταδιακά, 

κάτι που αποτελεί έμμεση κατάτμηση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την καταχρηστική 

εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας. 

γ.  Υλοποίηση Έργου. Σχετικά με την εφαρμογή του έργου, παρατηρήσαμε ότι, μέχρι τον 

Μάρτιο του 2021, δεν είχε γίνει κατορθωτή η εφαρμογή του, η οποία αναμενόταν–με βάση το 

αρχικό αίτημα και την έγκριση  - να γίνει Οκτώβριο του 2020. 

Διαπιστώσαμε ότι για τον σχεδιασμό της Ενδιάμεσης Λύσης δεν είχε εφαρμοστεί η μεθοδολογία 

PRINCE 2, την οποία το ΤΥΠ, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα, έχει υιοθετήσει ως πρότυπο για τη 

διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης έργων πληροφορικής. 

Από την πορεία υλοποίησης του έργου, διαπιστώσαμε τον ελλιπή συντονισμό των εμπλεκόμενων 

φορέων (Υφυπουργείο, ΤΥΠ, δικηγορικός σύλλογος, δικαστήρια κτλ), την απουσία αξιολόγησης 

των κινδύνων (η οποία έπρεπε να γίνει στα αρχικά στάδια της διαδικασίας επιλογής της λύσης), 

τη μη έγκαιρη  πρόβλεψη ή/και διαχείριση θεμάτων, όπως, για παράδειγμα, η εξοικείωση των 

διαφόρων κατηγοριών χρηστών τόσο με το λογισμικό, όσο και με τις νέες διαδικασίες και η 

ανάγκη να εκτελούνται παράλληλα οι παλιές διαδικασίες (φυσική καταχώρηση) και οι νέες 

διαδικασίες (ηλεκτρονική καταχώρηση). Ενδεχομένως, τα πιο πάνω προβλήματα στη διαχείριση 

του Έργου να αποφεύγονταν με την εφαρμογή της μεθοδολογίας PRINCE 2. 

Σύσταση: Να ακολουθείται η μεθοδολογία PRINCE 2, για τη διαχείριση της διαδικασίας 

ανάπτυξης έργων πληροφορικής, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίησή τους. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το 

Υφυπουργείο έχει πλέον καθιερώσει τη μεθοδολογία ευέλικτης διαχείρισης «agile methodology», 

που είναι η πλέον διαδεδομένη και βέλτιστη πρακτική στον χώρο της πληροφορικής. Σημείωσε, 

επίσης, ότι στη σύμβαση προβλέφθηκαν υπηρεσίες εξοικείωσης χρηστών, με εκπαιδεύσεις και 

εγχειρίδια χρήσεως, στην πορεία ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Παγκύπριος Δικηγορικός 

Σύλλογος ζήτησαν επιπρόσθετη περίοδο εκπαίδευσης και εξοικείωσης χρηστών με το σύστημα, 
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κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία 

σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, ως προς τον ελλιπή 

συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την αξιολόγηση των κινδύνων κατά την εφαρμογή 

του υπό αναφορά έργου. 

δ.  Επιπλέον διαγωνισμοί σχετικά με το Έργο. Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, για το εν λόγω 

έργο  προκηρύχθηκαν μια σειρά από άλλους διαγωνισμούς, με διάφορες διαδικασίες (ανοικτή 

διαδικασία, χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, συνοπτικές διαδικασίες κτλ.), ως επί το 

πλείστον από το ΤΥΠ. Το συνολικό κόστος των πρόσθετων συμβάσεων υπολογίστηκε από την 

Υπηρεσία μας σε €677.163. Από το συνολικό αυτό κόστος, οι €431.196 αφορούσαν καθαρά στο 

κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του λογισμικού για περίοδο περίπου δύο ετών, εκ των οποίων 

οι €334.070 αφορούσαν σε δύο συμβάσεις που συνάφθηκαν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

με τη συγκεκριμένη Εταιρεία.  

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, η συνολική αξία για το έργο αυξήθηκε αρκετά, μετά από διάφορες 

προσθήκες, όπως, για παράδειγμα, το ποσό των €225.000 για την παροχή υπηρεσιών 6 τεχνικών 

υποστήριξης διάρκειας 15 μηνών για τις ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας σχετικά με το Έργο.  

Διαπιστώνουμε ότι το εν λόγω έργο, λόγω της στρατηγικής του σημασίας και της συνολικής του 

αξίας, θα έπρεπε να είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του οποίου τις 

αρμοδιότητες ανέλαβε το Υφυπουργείο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το 

υπό αναφορά Έργο θα έπρεπε να εγκριθεί από τον Υφυπουργό και τον Γενικό Διευθυντή του 

Υφυπουργείου σε σχετική συνεδρία, όπου θα υποβαλλόταν σχετικό έγγραφο FICHE του έργου 

από την Αναθέτουσα Αρχή που θα έπρεπε να ήταν το ΤΥΠ και όχι μερικώς το ΤΥΠ και μερικώς το 

ίδιο το Υφυπουργείο.  

Στην προκειμένη περίπτωση, εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε μελέτη ή/και 

συνεδρία του αρμόδιου οργάνου για το εν λόγω θέμα, αν και είναι πρόδηλο ότι και να 

ακολουθείτο η νενομισμένη διαδικασία δεν θα μπορούσε να είχε διαφορετική έκβαση, αφού το 

αίτημα υποβλήθηκε από το Υφυπουργείο προς τον Πρόεδρο του ΣΠ, που είναι ο Γενικός 

Διευθυντής του Υφυπουργείου και ο οποίος ενέκρινε και τη σχετική δαπάνη. 

Τον Ιούνιο του 2021, ο Γενικός Διευθυντή του Υφυπουργείου, προς τον οποίο θέσαμε τις πιο 

πάνω παρατηρήσεις/διαπιστώσεις, μας πληροφόρησε ότι, λόγω του κατεπείγοντος και των 

στενών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του Έργου, κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση της 

μεθοδολογίας ευέλικτης διαχείρισης και ανάπτυξης λογισμικού «agile methodology approach», 

αντί της μεθοδολογίας PRINCE 2. Αναφορικά με τους επιπλέον διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν 

για το Έργο, μας πληροφόρησε ότι αυτοί δεν ήταν δυνατό να προκηρυχθούν στην ολότητά τους 

εξ' αρχής, καθώς οι ανάγκες διαμορφώνονταν και εξετάζονταν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και 

υλοποίησης του λογισμικού του Έργου.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/θέσεις της, σχετικά με τα πιο πάνω, αφού το κατεπείγον το 

οποίο επικαλείται το Υφυπουργείο, για να αιτιολογήσει τις ενέργειές του, δεν τεκμηριώνεται από 
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τα ίδια τα γεγονότα, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση/εφαρμογή 

του Έργου. 

Σύσταση: Για κάθε έργο να συνυπολογίζεται η συνολική αξία του και με βάση την αξία αυτή να 

εφαρμόζονται/ακολουθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες και να εξασφαλίζονται οι 

απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι το 

έργο ολοκληρώθηκε έγκαιρα από την πλευρά του Ανάδοχου, αλλά καθυστέρησε να αξιοποιηθεί 

από τους χρήστες, λόγω των συνεχών αναβολών από πλευράς τόσο του Ανώτατου Δικαστηρίου, 

όσο και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

5.1.3 Διαγωνισμός 02/2021/Α/Δ/ΥΦΕΚΨΠ Purchase of Services for Conducting a Study 
for building a ‘CY Smart City Platform’ and for drawing an implementation roadmap 
for smart city solutions 

H Υπηρεσία μας εξέτασε τα έγγραφα του διαγωνισμού 02/2021/Α/Δ/ΥΦΕΚΨΠ που προκηρύχθηκε 

από το Υφυπουργείο, για αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια μελέτης για τη δημιουργία 

πλατφόρμας έξυπνων πόλεων και οδικού χάρτη υλοποίησης. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται 

από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες έξυπνης πόλης 

στους πολίτες τους.  

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων, παρατηρήσαμε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής απέκλειαν από 

τον διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα, καθώς και εταιρείες με μικρό κύκλο εργασιών και 

εισηγηθήκαμε όπως τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε να καταστεί δυνατή και η υποβολή 

προσφορών με την ίδια ποιότητα αλλά με χαμηλότερες ενδεχομένως τιμές.  

Επιπρόσθετα, θεωρήσαμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς (70%) ήταν πολύ 

ψηλός, σε σχέση με το συντελεστή βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς (30%), κάτι το οποίο 

μπορούσε να οδηγήσει στην αγορά υπηρεσιών με σημαντικά αυξημένο κόστος, χωρίς 

ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ανάλογη αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών, προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, εισηγηθήκαμε όπως οι βαρύτητες τροποποιηθούν 

σε 30% για την τεχνική προσφορά και 70% για την οικονομική προσφορά.  

Οι πιο πάνω θέσεις/εισηγήσεις μας περιλήφθηκαν σε επιστολή που στείλαμε στον Γενικό 

Διευθυντή του Υφυπουργείου τον Μάιο του 2021, ο οποίος με απαντητική επιστολή του 

εξέφρασε την άποψη ότι το έργο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί επαρκώς από φυσικά πρόσωπα 

και ότι ήταν απαραίτητη η υλοποίησή του από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Αναφορικά με τους 

συντελεστές βαρύτητας, το Υφυπουργείο αποφάσισε όπως, στη βάση των εισηγήσεών μας, 

τροποποιηθούν σε 50% και 50% (τεχνικό και οικονομικό μέρος, αντίστοιχα). 

Για τον διαγωνισμό υποβλήθηκαν τελικά έξι προσφορές, εκ των οποίων οι πέντε πέρασαν το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Με βάση την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών με τους 

πιο πάνω συντελεστές (50%-50%), η κατακύρωση έγινε τελικά στην πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, η οποία ήταν και η πιο χαμηλή οικονομικά προσφορά, ύψους €39.000.  
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Παρατηρούμε ότι, σε περίπτωση που δεν άλλαζαν οι αρχικοί συντελεστές βαρύτητας, τότε η 

κατακύρωση θα γινόταν στην προσφορά με τιμή €53.950, δηλαδή κατά €14.950 ψηλότερα, όπως 

απεικονίζεται στους υπολογισμούς στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Οικονομική 
Αξιολόγηση 

Τεχνική 
Αξιολόγηση 

Τελικό αποτέλεσμα με 
αναθεωρημένους 

συντελεστές 

Αποτέλεσμα με 
βάση τους 
αρχικούς 

συντελεστές 

 C (%) Τ (%) C*50% + T*50% C*30% + T*70% 

Εταιρεία Α €39.000 100,00 87,94 93,97 91,56 

Εταιρεία Β €53.950 72,29 100,00 86,14 91,69 

Σύσταση: Σε διαγωνισμούς όπου ορίζεται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, οι συντελεστές 

βαρύτητας να ορίζονται με τρόπο, ώστε να μην οδηγεί στην αγορά υπηρεσιών με σημαντικά 

αυξημένο κόστος, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ανάλογη αυξημένη ποιότητα 

υπηρεσιών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι έχουν 

ληφθεί υπόψη όλες οι παρατηρήσεις μας. 

5.1.4 Διαγωνισμός 01/2021/Α/Δ/ΥΦΕΚΨΠ Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα 
(Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών) για τις ανάγκες του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

H Υπηρεσία μας εξέτασε τα έγγραφα του διαγωνισμού 01/2021/Α/Δ/ΥΦΕΚΨΠ που προκηρύχθηκε 

από το Υφυπουργείο, για την αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών, για 

περίοδο 4 ετών συνολικής αξίας €380.000.  

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων παρατηρήσαμε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής απέκλειαν από 

τον διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα, καθώς και εταιρείες με μικρό κύκλο εργασιών και 

εισηγηθήκαμε όπως τροποποιηθούν τα έγγραφα διαγωνισμού, ώστε να καταστεί δυνατή και η 

υποβολή προσφορών με την ίδια ποιότητα αλλά χαμηλότερες τιμές. Περιορισμοί στον 

ανταγωνισμό διαπιστώθηκαν και από το Έντυπο 10 - Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπου 

δόθηκε πρόσθετη βαθμολογία σε συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα χωρίς την επισήμανση 

«ή ισοδύναμα». 

Επιπρόσθετα, δεδομένου του ψηλού κόστους της σύμβασης, θέσαμε το ερώτημα στο ΤΥΠ κατά 

πόσο είχε διενεργηθεί μελέτη κόστους-οφέλους και κατά πόσο αξιολογήθηκαν άλλες επιλογές, 

όπως η αξιοποίηση προσωπικού στον δημόσιο/ημι-δημόσιο τομέα και η πρόσληψη νέου 

έκτακτου ή μόνιμου προσωπικού.  

Επισημάναμε επίσης ότι ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς (70%) ήταν πολύ 

ψηλός, σε σχέση με τον συντελεστή βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς (30%), κάτι το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών με σημαντικά αυξημένο κόστος και εισηγηθήκαμε 

όπως οι βαρύτητες τροποποιηθούν σε 30% για την τεχνική προσφορά και 70% για την οικονομική 

προσφορά.  
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Το σημαντικότερο εύρημα του ελέγχου ήταν ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού, οι εργασίες που 

θα ανατίθενται στον εμπειρογνώμονα αφορούν κατά κύριο λόγο σε συνήθεις και συνεχόμενες 

αρμοδιότητες μόνιμων Διευθυντικών θέσεων στο δημόσιο (π.χ. προγραμματισμό, οργάνωση, 

εποπτεία, συντονισμό και έλεγχο εργασιών, ετοιμασία Προϋπολογισμών, εκπροσώπηση σε 

διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.). Τα καθήκοντα αυτά δεν αποτελούν δραστηριότητες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εκτέλεσή τους μέσω μίσθωσης υπηρεσιών. Για τον σκοπό 

αυτό εισηγηθήκαμε όπως οι αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα τροποποιηθούν, ώστε να 

συνοδεύονται από συγκεκριμένα παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις κ.λπ.) και όπως σε κάθε 

περίπτωση διασφαλιστεί ότι δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ο εμπειρογνώμονας συντονίζει εργασίες που 

εκτελούνται από δημοσίους υπαλλήλους.  

Παράλληλα, διαπιστώσαμε την ύπαρξη προνοιών που παραπέμπουν σε υπαλληλική σχέση, όπως 

καθορισμένες ημέρες και ώρες εργασίες, υποβολή ως παραδοτέο μηνιαίας κατάστασης εργασιών 

(timesheet) και όχι το αποτέλεσμα μιας εργασίας ή ολοκληρωμένες μελέτες. Επισημάναμε ότι 

τέτοιες πρόνοιες είναι αντίθετες με τις εγκυκλίους 1517 και 1532 του Γενικού Λογιστηρίου και 

1767 του Υπουργείου Οικονομικών και εισηγηθήκαμε όπως τροποποιηθούν κατάλληλα.  

Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι η απουσία παραδοτέων καθιστούσε τις ρήτρες καθυστέρησης 

που περιλήφθηκαν στα έγγραφα άνευ ουσίας. Στο πλαίσιο αυτό και για σκοπούς μέτρησης των 

επιδόσεων του εμπειρογνώμονα, εισηγηθήκαμε όπως περιληφθούν αντικειμενικοί και 

μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης.  

Τα πιο πάνω περιλήφθηκαν σε επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Γενικό Διευθυντή του 

Υφυπουργείου, ημερ. 19.5.2021. Σε απαντητική του επιστολή, ο Γενικός Διευθυντής μάς 

ενημέρωσε ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά εντός 

της προβλεπόμενης προθεσμίας και ότι το Υφυπουργείο αξιολογεί τους λόγους μη υποβολής 

προσφορών για να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση της διαδικασίας μαζί με τα σχόλια της 

Υπηρεσίας μας. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο, κατά τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους αρ. 1517 και 1532 του 

Υπουργείου Οικονομικών και αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου, που προνοούν για την 

αποφυγή υπαλληλικής σχέσης. Συγκεκριμένα, να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα παραδοτέα, 

τα οποία να συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία πληρωμής και με συγκεκριμένα έργα 

πληροφορικής. Οι ρήτρες καθυστέρησης που τίθενται στις περιπτώσεις αυτές να συνδέονται 

άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με συγκεκριμένα παραδοτέα. Για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του δημοσίου, το Υφυπουργείο να θέτει δικλείδες 

διασφάλισης του υψηλού επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

περιλαμβάνοντας αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης για κάθε είδος 

δραστηριότητας που εκτελείται και συνδέοντάς τους με τη διαδικασία πληρωμής. Τέλος, το 

Υφυπουργείο να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, την τροποποίηση του Σχεδίου 

Υπηρεσίας του Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής, που θα επιτρέψει τη μείωση των 

αναγκών σε αγορά υπηρεσιών.  
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Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι τα 

έγγραφα του διαγωνισμού, προτού δημοσιευτούν, αποστέλλονται για έλεγχο στο Γενικό 

Λογιστήριο, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και ότι το ΥΕΦΚΨΠ έχει προωθήσει το 

Σχέδιο Υπηρεσίας του Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της για τα θέματα που είχαμε θέσει. 

5.1.5 Διαγωνισμός με αρ. ΥΦΕΚΨΠ/11/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο  
ψηφιακών διαδραστικών πινάκων» 

Για τον εν λόγω διαγωνισμό ακολουθήθηκε συνοπτική διαδικασία, με βάση το άρθρο 90(1)(β) του 

Ν. 73(Ι)/2016, που προβλέπει τη ζήτηση γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, αριθμό οικονομικών φορέων. Από τα σχετικά έγγραφα 

που μας υποβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο είχε επιλεγεί για 

συμμετοχή στον διαγωνισμό μόνο ένας οικονομικός φορέας, αφού ο αρμόδιος λειτουργός 

αποχώρησε από το Υφυπουργείο χωρίς, όπως διαφάνηκε, να τακτοποιήσει όλα τα σχετικά 

έγγραφα στον φάκελο του διαγωνισμού. Συναφώς αναφέρουμε ότι δεν εντοπίστηκε ούτε η 

σχετική έκθεση αξιολόγησης, ούτε το σημείωμα του εν λόγω λειτουργού, προς τον Γενικό 

Διευθυντή (στο οποίο γίνεται αναφορά σε ηλεκτρονικό μήνυμα του λειτουργού, ημερ. 

17.11.2020), με το οποίο ζητούσε σχετική έγκριση για την αγορά των διαδραστικών πινάκων.  

Σύσταση: Να γίνουν προσπάθειες εντοπισμού των σχετικών εγγράφων και σε περίπτωση που 

αυτό δεν καταστεί δυνατό να γίνει πειθαρχική διερεύνηση του θέματος. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι θα γίνει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για εντοπισμό των εγγράφων. 

5.1.6 Σύμβαση με αρ. C2020/02 για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για άδεια εισόδου ταξιδιωτών προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία» 

Για την πιο πάνω σύμβαση παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Τα έγγραφα του διαγωνισμού απαιτούσαν την υποβολή δέσμευσης εγγύησης πιστής 

εκτέλεσης, αντί εγγυητικής επιστολής, όπως προνοείται στα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού για 

υπηρεσίες, της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η δέσμευση εγγύησης υπογράφτηκε από τον ίδιο τον προσφοροδότη, γεγονός που δεν 

διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο να ακολουθεί πιστά τα πρότυπα έγγραφα και να απαιτεί εγγυητική 

επιστολή και όχι δέσμευση εγγύησης πιστής εκτέλεσης, προς διασφάλιση των συμφερόντων 

του Κράτους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, μας πληροφόρησε ότι το Υφυπουργείο ακολουθεί 

πάντοτε τα πρότυπα έγγραφα της αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. Η επιλογή για απαίτηση δέσμευσης εγγύησης πιστής εκτέλεσης, αντί για εγγυητική 

επιστολή στην περίπτωση αυτή, έγινε μετά από ερμηνεία των κατά καιρούς εγκυκλίων του 
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Γενικού Λογιστηρίου, στη βάση των οποίων αποφασίστηκε όπως, εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο, 

απαιτείται η υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Εκεί όπου αυτό δεν κρίνεται αναγκαίο, αντί 

της υποβολής εγγύησης πιστής εκτέλεσης, το Υφυπουργείο απαιτεί την υποβολή δέσμευσης 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Το εν λόγω πρότυπο δέσμευσης εγγύησης πιστής εκτέλεσης 

ετοιμάστηκε από το ΤΥΠ και έχει την ίδια φιλοσοφία με την ετοιμασία του προτύπου «Δέσμευσης 

μη απόσυρσης προσφοράς», που εφαρμόστηκε από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

προς υποκατάσταση της υποβολής Εγγύησης Συμμετοχής. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, εάν το Υφυπουργείο έκρινε αναγκαία την υποβολή εγγύησης 

πιστής εκτέλεσης, έπρεπε να απαιτήσει την υποβολή εγγυητικής επιστολής, ως τα πρότυπα 

έγγραφα και όχι να δημιουργήσει άλλης μορφής εγγύηση πιστής εκτέλεσης, η οποία δεν 

διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους. 

β. Η Υπηρεσία μας δεν έτυχε ενημέρωσης για την ανάθεση και την απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας να ενημερώνεται έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι, εκ παραδρομής, δεν ενημερώθηκε η 

Υπηρεσία μας. 

5.1.7 Μη ορθή χρήση σφραγίδας «Σύσταση-Εξουσιοδότηση» 

Διαπιστώσαμε ότι δεν χρησιμοποιείται πάντα η πιο πάνω σφραγίδα, ως οι πρόνοιες της 

εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014. 

Επιπρόσθετα, σε μια περίπτωση δελτίου πληρωμής, η ημερομηνία εξουσιοδότησης πληρωμής 

είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διενέργειας της πληρωμής. Επίσης, ως αρμόδιος 

λειτουργός υπογράφει διαφορετικό άτομο από αυτό που είχε καθοριστεί ως συντονιστής στη 

σχετική συμφωνία, γεγονός που δεν συνάδει με πρόνοιες της προαναφερόμενης εγκυκλίου του 

Γενικού Λογιστηρίου. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι ο συντονιστής, σε σχετικό υπηρεσιακό 

σημείωμα, βεβαιώνει την ορθότητα του ποσού. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο να εφαρμόζει τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου 

αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014. 

5.1.8 Μη χρήση σφραγίδας «Πληρώθηκε» 

Διαπιστώσαμε ότι τα υποστηρικτικά έγγραφα του τιμολογίου, που αφορά στην πληρωμή που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.3 πιο πάνω, δεν ήταν σφραγισμένα ως πληρωθέντα, όπως 

απαιτείται από την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014 και τη 

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 97. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο να συμμορφώνεται με την πιο πάνω εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου και τη σχετική Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία. 
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5.1.9 Διαχείριση των κρατικών χορηγιών 

Κατά την αξιολόγηση και καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τους δικαιούχους, διαπιστώσαμε 

ότι δεν εφαρμόζεται επαρκώς, σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018 (σχετική είναι η 

εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου, αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019), για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κρατικών χορηγιών. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, καταβλήθηκε η τελευταία δόση της 

χορηγίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της χορηγίας, παρόλο που οι δικαιούχοι είχαν υψηλά 

αποθεματικά και ταμειακά υπόλοιπα, για τα οποία δεν υπάρχει ένδειξη ότι αξιολογήθηκαν. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι, σε μια περίπτωση, καταβλήθηκε εντός του 2020 χορηγία για 

κάλυψη αναγκών του 2021. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι δεν υποβλήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις 

όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του σχετικού εντύπου. 

Ενδεικτικά, αναφέραμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Κατά το 2020, καταβλήθηκε στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), κρατική χορηγία 

συνολικού ύψους €36 εκ. σε τέσσερεις δόσεις, παρόλο που, σύμφωνα με μη ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις του 2019, υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα ύψους €27,4 εκ. και οι καθαρές 

προβλέψεις εξόδων ανέρχονταν σε €37,6 εκ., μη συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας. 

Επισημάναμε ότι, η τέταρτη δόση, ύψους €23 εκ., η οποία καταβλήθηκε από το Υφυπουργείο, με 

αντίστοιχη χρέωση του σχετικού Κονδυλίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔΑ), αποτελείτο 

από το ποσό των €8 εκ., το οποίο αφορούσε στο έτος 2020 και από το ποσό των €15 εκ., το οποίο 

αφορούσε στην προκήρυξη νέων προγραμμάτων «Γέφυρα» μεταξύ των δύο προγραμματικών 

περιόδων 2014 – 2020 και 2021 – 2027, τα οποία, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα, ημερ. 

15.12.2020, θα προκηρύσσονταν εντός του 2021. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ποσό των €15 εκ. 

δεν θα έπρεπε να είχε καταβληθεί εντός του 2020.  

β. Καταβλήθηκε στο Ινστιτούτο Κύπρου, κρατική χορηγία συνολικού ύψους €6,3 εκ. σε τρείς 

δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους €2,5 εκ. καταβλήθηκε από τη ΓΔΑ. Η δεύτερη και τρίτη δόση, ύψους 

€2,3 εκ. και €1,5 εκ., αντίστοιχα, καταβλήθηκαν από το Υφυπουργείο με αντίστοιχη χρέωση του 

σχετικού Κονδυλίου της ΓΔΑ. Παρατηρήσαμε ότι καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της χορηγίας, 

ενώ σύμφωνα με μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, στις 31.12.2019 υπήρχαν υψηλά 

ταμειακά διαθέσιμα ύψους €12,8 εκ. και αποθεματικά ύψους €0,5 εκ. και καθαρές προβλέψεις 

εσόδων ύψους €2,1 εκ., μη συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας. 

γ. Καταβλήθηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, κρατική χορηγία 

συνολικού ύψους €4,4 εκ. σε τέσσερις δόσεις. Παρατηρήσαμε ότι καταβλήθηκε ολόκληρο το 

ποσό της χορηγίας, ενώ σύμφωνα με εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, στις 31.12.2019 

υπήρχαν υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €6,7 εκ. και αποθεματικά ύψους €3,1 εκ. και 

καθαρές προβλέψεις εξόδων ύψους €4,4 εκ., μη συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας. 
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δ. Όπως προκύπτει από τα σημειώματα των αρμόδιων λειτουργών προς τον Γενικό Διευθυντή 

του Υφυπουργείου, σχετικά με την τελική δόση στα Κέντρα Αριστείας CYBIOBANK, EMME-CARE, 

MaRITeC-X και ΚΟΙΟΣ και το Ινστιτούτο Κύπρου, αυτή καταβλήθηκε, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων. 

ε. Το Κέντρο Αριστείας MaRITEC - X δεν υπέβαλε προβλέψεις εσόδων, ως απαιτείται από το 

σχετικό έντυπο. 

στ. Για το Κέντρο Αριστείας EMME-CARE, δεν εντοπίσαμε περιγραφή δράσεων και ανάλυση των 

λειτουργικών αναγκών που θα κάλυπτε η χορηγία, ως απαιτείται από το σχετικό έντυπο. 

ζ. Τα Κέντρα Αριστείας CΥΒΙΟΒΑΝΚ και ΚΟΙΟΣ δεν υπέβαλαν ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις στη βάση ξεχωριστών οικονομικών λογαριασμών, πρόσθετα με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις του φορέα στον οποίο υπάγονται, ως ζητήθηκε από τη ΓΔΑ με επιστολές 

της, ημερ. 12.2.2020 και 17.6.2020. 

Συστάσεις: 

 Η καταβολή των χορηγιών να γίνεται κατά το έτος στο οποίο αφορά και όχι να 

επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό προηγούμενου έτους. 

 Πριν την καταβολή της κρατικής χορηγίας να γίνεται αξιολόγηση των αποθεματικών και 

των ταμειακών ροών/τραπεζικών υπολοίπων και να αποφασίζεται τεκμηριωμένα και 

αιτιολογημένα κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η καταβολή ολόκληρης της κρατικής 

χορηγίας. 

 Η αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων να ολοκληρώνεται πριν την καταβολή της 

τελικής δόσης. 

 Να απαιτείται η υποβολή όλων των απαιτούμενων από το σχετικό έντυπο στοιχείων. 

Αναφορικά με το σημείο (α) πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς 

πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ελέγχονται τα στοιχεία για 

τα ταμειακά αποθέματα.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, στην περίπτωση της καταβολής της 

τέταρτης δόσης κρατικής χορηγίας προς το ΙδΕΚ, κατά τον σχετικό έλεγχο είχε ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι τα τραπεζικά διαθέσιμά του ήταν συμβασιοποιημένα σε προγράμματα 

χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, μας ενημέρωσε ότι, όσον αφορά στην καταβολή πρόσθετων 

έκτακτων χορηγιών που θα εγκρίνονται εφεξής, θα λαμβάνεται υπόψη το έτος αναφοράς των 

δράσεων που αφορούν. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω σημεία (β) και (γ), ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς 

πληροφόρησε ότι πλέον τα τραπεζικά διαθέσιμα αποτελούν ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται 

για την καταβολή της πρώτης δόσης και καταγράφεται στον Οδηγό που ετοίμασε το Υφυπουργείο 

τον Απρίλιο του 2021, ο οποίος αναμένεται να αναθεωρηθεί και τα στοιχεία για τα τραπεζικά 

διαθέσιμα θα πρέπει να υποβάλλονται και να ελέγχονται ακόμα και πριν την καταβολή της 

δεύτερης δόσης. Εντούτοις, τα ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί, λόγω της φύσης των 

δραστηριοτήτων τους, δύναται να εξασφαλίζουν πόρους από άλλες πηγές χρηματοδότησης, οι 
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οποίες αφορούν κυρίως στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. Οι εν λόγω πόροι συνήθως 

προέρχονται από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και καταβάλλονται στη βάση 

συγκεκριμένων συμβάσεων. 

Αναφορικά με το σημείο (δ), ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι θα 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εκ των προτέρων αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων, πριν την καταβολή οποιασδήποτε τελικής δόσης προς τα Κέντρα Αριστείας. 

Αναφορικά με το σημείο (ζ), ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ανέφερε ότι η κρατική 

χορηγία για τα δύο πιο πάνω Κέντρα Αριστείας, καταβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα δύο 

Κέντρα Αριστείας, λειτουργούν στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

εφαρμόζουν τις αντίστοιχες διαδικασίες Χρηστής Διακυβέρνησης. Πρόσθετα, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου περιλαμβάνει στον Προϋπολογισμό του τις εν λόγω δαπάνες και παρέχει διοικητική και 

διαχειριστική υποστήριξη, μέσω των υπηρεσιών του. Το θέμα ετοιμασίας ξεχωριστών 

οικονομικών καταστάσεων δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα εφαρμοστεί, καθώς υπάρχουν διάφορες 

απόψεις. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται συνάντηση του Υφυπουργείου με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γενικό Λογιστήριο.  

5.2 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

5.2.1 Εξουσιοδότηση για το Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 
από Σταθμούς Εκπομπής Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης 

Το 2010, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) χορήγησε, μετά από διαδικασία 

πλειστηριασμού, στην Εταιρεία Velister Ltd (εφεξής η «Εταιρεία») ατομικό δικαίωμα χρήσης 

(Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από ραδιοδίκτυο 

Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), έναντι τέλους περίπου €10 εκ., με ημερομηνία λήξης στις 

8.11.2025. Το πιο πάνω τέλος προβλεπόταν όπως καταβληθεί σε μία πρώτη δόση €2 εκ. με τη 

χορήγηση της εξουσιοδότησης και το υπόλοιπο ποσό τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέσω έντοκων 

δόσεων. 

Λόγω του ότι, για την πιο πάνω διαδικασία, η Εταιρεία είχε κερδίσει τον Φεβρουάριο του 2014 

προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της Δημοκρατίας, η Εταιρεία είχε καταβάλει το ποσό 

των €2 εκ. το 2010, ποσό €2,4 εκ. το 2011 και ποσό €2,3 εκ. το 2012, ενώ η καταβολή των 

τελευταίων δύο δόσεων ύψους €4.110.428 είχε ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης που 

είχε καταχωρήσει η Δημοκρατία εναντίον της πιο πάνω απόφασης και είχε υποβληθεί από την 

Εταιρεία ισόποση εγγυητική.  

Τον Μάρτιο του 2019, ο Διευθυντής του ΤΗΕ ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΓΔ ΥΜΕΕ) έγκριση εισήγησής του για τροποποίηση της εν 

λόγω Εξουσιοδότησης για μετακίνηση πέντε εκπομπών της ΕΨΤ, η οποία θα έπρεπε να 

ολοκληρωθεί από τα Κράτη Μέλη μέχρι τις 30.6.2020. Η πιο πάνω ανάγκη προέκυπτε με σκοπό τη 

συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την Απόφαση 2017/899/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου, για διάθεση των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων προς χρήση από την κινητή 

τηλεφωνία. Με βάση την πιο πάνω εισήγηση, είχε υπολογιστεί ότι για τη μετακίνηση θα 
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προέκυπτε για την Εταιρεία ένα κόστος ύψους €2.107.800, το οποίο αναλυόταν στις διάφορες 

εργασίες/υπηρεσίες που θα απαιτούνταν και το οποίο θα επωμιζόταν το Κράτος, με αντίστοιχη 

μείωση του οφειλόμενου από την Εταιρεία ποσού των δύο τελευταίων δόσεων. Στο πιο πάνω 

ποσό περιλαμβανόταν ποσό ύψους €1.007.700, λόγω μείωσης των ραδιοσυχνοτήτων που δεν θα 

χρησιμοποιούσε η Εταιρεία και θα τροποποιείτο ανάλογα με την τελική χρονική διάρκεια χρήσης 

τους και εκτιμώμενο ποσό ύψους €1.100.100, το οποίο αφορούσε στο κόστος εξοπλισμού και 

υπηρεσιών, το οποίο θα επιβαρυνόταν η Εταιρεία για τη μετακίνηση των εκπομπών. 

Τον Απρίλιο του 2019, εκφράσαμε στον ΓΔ ΥΜΕΕ την άποψη ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις του 

Διευθυντή του ΤΗΕ έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης/ανάλυσης, όσον αφορά στον τρόπο 

υπολογισμού και τη λογικότητα των απαιτούμενων ποσών. Επίσης, εκφράσαμε την άποψη ότι θα 

έπρεπε να διευκρινιστεί/εξεταστεί κατά πόσο οποιοδήποτε από τα προς εξέταση θέματα 

σχετιζόταν με ή/και επηρέαζε την εκδίκαση της πιο πάνω Έφεσης της Δημοκρατίας, η οποία 

εκκρεμούσε ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Τελικά, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 12.7.2019, εξουσιοδοτήθηκε το ΤΗΕ 

όπως, αφού ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Εταιρεία, προχωρήσει με την 

τροποποίηση της εν λόγω Εξουσιοδότησης, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 

2019, με την ανάλογη μείωση του οφειλόμενου από την Εταιρεία ποσού και αφού είχαν 

εξεταστεί τα θέματα τα οποία είχε θέσει η Υπηρεσία μας. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Μάιο του 2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι απέμεναν μέχρι τότε 36 

ημέρες μέχρι το πιο πάνω ορόσημο της 30.6.2020, ζητήσαμε από τον Διευθυντή του ΤΗΕ να μας 

πληροφορήσει σε ποιο στάδιο βρίσκονταν οι απαιτούμενες εργασίες μετακίνησης, κατά πόσο 

είχαν υποβληθεί από την Εταιρεία τιμολόγια για τις εργασίες μετακίνησης και παράλληλης 

μετάδοσης και το τελικό ποσό που είχε μέχρι τότε εγκριθεί και κατά πόσο είχαν αναθεωρηθεί τα 

ποσά για την ενημέρωση του κοινού, τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε €510.000, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ενώ αφορούσαν σε περίοδο ενημέρωσης τριών μηνών, δεν είχε υποπέσει, μέχρι τότε, 

στην αντίληψή μας, οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση. Τέλος, ζητήσαμε να μας πληροφορήσει 

πώς διασφαλίζονταν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας μετά την πιο πάνω τροποποίηση, σε 

περίπτωση κατά την οποία η Δημοκρατία έχανε την πιο πάνω Έφεση και κρινόταν νέο 

χαμηλότερο ποσό κατακύρωσης του σχετικού πλειστηριασμού.  

Τον Ιούλιο του 2020, ο Διευθυντής του ΤΗΕ μάς πληροφόρησε ότι, λόγω της πανδημίας, η 

Εταιρεία τούς είχε ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μέχρι την 

πιο πάνω προθεσμία και πρόθεσή τους ήταν να την παρατείνουν περί τα τέλη του 2020. Ενόψει 

του γεγονότος ότι η εν λόγω κατάσταση επηρέαζε όλα τα Κράτη Μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

την οποία είχαν ήδη ενημερώσει, είχε δείξει κατανόηση και δεν αναμενόταν να προχωρήσει στη 

λήψη νομικών μέτρων. Λόγω δε της πιο πάνω κατάστασης, δεν είχαν υποβληθεί από την Εταιρεία 

τιμολόγια για τις εργασίες μετακίνησης και παράλληλης μετάδοσης και για τον ίδιο λόγο δεν 

είχαν αναθεωρηθεί και τα εν λόγω ποσά. Όσον αφορά στην τρίμηνη περίοδο ενημέρωσης του 

κοινού, αυτή αναμενόταν να διεξαχθεί κανονικά και απλά θα μετατοπίζονταν οι ημερομηνίες 

διεξαγωγής της. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι το Εφετείο είχε κάνει αποδεκτή την Έφεση της 

Δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, δεν υφίστατο πλέον ο κίνδυνος η Δημοκρατία να επιστρέψει στην 
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Εταιρεία κάποιο ποσό λόγω της δικαστικής απόφασης και η Εταιρεία θα έπρεπε, μέχρι τις 

27.9.2020, να πληρώσει το υπολειπόμενο ποσό για το τέλος εξουσιοδότησης, για το οποίο 

υπήρχε σε ισχύ (μέχρι τις 27.10.2020) τραπεζική εγγύηση. 

Τον Αύγουστο του 2020, ο Διευθυντής του ΤΗΕ απέστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας επιστολή, με την οποία τον πληροφόρησε ότι η Εταιρεία, επικαλούμενη τις 

ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, λόγω της πανδημίας, είχε 

αιτηθεί εκ νέου αναστολή της πληρωμής των δύο τελευταίων δόσεων, ενώ παράλληλα πρότεινε 

την παράταση της ισχύουσας Εξουσιοδότησης για άλλα 10 χρόνια, προτείνοντας συγκεκριμένο 

ετήσιο τέλος εξουσιοδότησης. Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησε τη νομική του γνωμάτευση κατά 

πόσο δύνατο να αποφασίσει τυχόν αναστολή της πληρωμής των δύο τελευταίων δόσεων και με 

ποιους όρους, κατά πόσο δύνατο το ΤΗΕ να ξεκινήσει τη διαδικασία για παράταση της 

υφιστάμενης Εξουσιοδότησης με την Εταιρεία και, εάν ναι, κατά πόσο το τέλος εξουσιοδότησης 

δύνατο να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης του Διευθυντή ΤΗΕ με την Εταιρεία. 

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Διευθυντής του ΤΗΕ, απαντώντας σε σχετική επιστολή μας, με την 

οποία, τον Οκτώβριο του 2020, ζητήσαμε να μας πληροφορήσει για τις εξελίξεις σχετικά με το 

θέμα, καθώς και για την τυχόν απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στα πιο πάνω 

ερωτήματά του, μας πληροφόρησε ότι δεν υφίστατο πλέον ανάγκη των εν λόγω απαντήσεων, 

αφού με βάση το νέο Πλαίσιο Λειτουργίας Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), το 

οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2020, είχε αποκλειστεί η 

επιλογή για αναστολή καταβολής των δόσεων, ενώ προέβλεπε επίσης ότι το ΤΗΕ θα προκηρύξει 

διαγωνισμό/πλειστηριασμό για την αδειοδότηση δεύτερου ιδιωτικού δικτύου ΕΨΤ. 

Με βάση στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν και δόθηκαν στην Υπηρεσία μας από το ΤΗΕ, μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2021 η Εταιρεία κατέβαλε όλο το οφειλόμενο ποσό προς την Κυπριακή 

Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ανάλυση των πληρωμών που μας στάλθηκε από το Τμήμα, από το 

συνολικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ανερχόταν τον Σεπτέμβριο του 2019 σε €4.927.283, η 

Εταιρεία κατέβαλε ποσό €2.227.039 (στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό €129.927, το οποίο 

προστέθηκε ως τόκοι, ανάλογα με τον χρόνο πληρωμών), ενώ μειώθηκαν οι οφειλές της 

Εταιρείας κατά €2.830.171. Το ποσό της μείωσης αφορούσε σε ποσό ύψους €2.066.667, για την 

επιστροφή ραδιοσυχνοτήτων για το διάστημα που δεν τις χρησιμοποίησε και ποσό ύψους 

€763.504, για τη μετακίνηση των εκπομπών για τις οποίες γίνεται αναφορά πιο πάνω. 

Όσον αφορά στο ερώτημα της Υπηρεσίας μας για τη μη εφαρμογή του δικαιώματος που του 

διδόταν από τις πρόνοιες της Εξουσιοδότησης, να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης των 

ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα χρήσης τους η Εταιρεία εντός 

τριών χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της Εξουσιοδότησης και να χορηγήσει το δικαίωμα 

αυτό σε άλλα πρόσωπα που θα το αξιοποιήσουν, ο Διευθυντής του ΤΗΕ μάς πληροφόρησε ότι 

αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία και τότε και τώρα, με τη διαφορά ότι τώρα έχουμε ένα νέο συμφωνημένο Πλαίσιο 

από όλους τους εμπλεκόμενους. Πέραν των πιο πάνω, μας πληροφόρησε ότι καθ’ όλη τη χρονική 

διάρκεια υπήρχε σε ισχύι σχετική τραπεζική εγγύηση και οι ανάλογοι τόκοι, τα οποία 

εξασφάλιζαν το λαβείν του Κράτους. 
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Σύσταση: Το Τμήμα, να εφαρμόζει τις πρόνοιες των συμβάσεων/εξουσιοδοτήσεων, στη βάση 

των δεδομένων του ουσιώδους χρόνου εφαρμογής τους και όχι να αποφασίζει τη μη 

εφαρμογή τους, αιτιολογώντας την απόφασή του εκ των υστέρων, με κριτήρια που δεν ήταν 

γνωστά κατά τον ουσιώδη χρόνο. 

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Διευθυντής του ΤΗΕ μάς πληροφόρησε ότι το πλάνο της Εταιρείας 

ήταν να χρησιμοποιήσει τις πιο πάνω ραδιοσυχνότητες προσελκύοντας και άλλα τηλεοπτικά 

κανάλια στην πλατφόρμα της και μετατρέποντας τις υφιστάμενες εκπομπές της από κανονικής 

ευκρίνειας (SD) σε υψηλής ευκρίνειας (HD), κάτι το οποίο ωστόσο δεν έγινε τελικά, λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε στην Κύπρο από το 2012 και μετά και του κλεισίματος 

ενός ιδιωτικού καναλιού. Η Εταιρεία συνέχιζε ωστόσο να οφείλει (πληρώνει) στο Κράτος, με βάση 

όλες τις ραδιοσυχνότητες που είχε αδειοδοτηθεί, μέχρι που επεστράφησαν όσες δεν 

χρησιμοποιούνταν και, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια της νομοθεσίας και έχοντας υπόψη το 

Πλαίσιο Λειτουργίας Δικτύων ΕΨΤ που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2020, η 

μείωση στις οφειλές της έγινε σε σχέση μόνο τις ραδιοσυχνότητες που επεστράφησαν και μόνο 

για τα εναπομείναντα χρόνια της Εξουσιοδότησης (2021–2025). Εάν οι ραδιοσυχνότητες 

επιστρέφονταν μέσα στα πρώρα τρία χρόνια (π.χ. το 2013), με βάση την ίδια νομοθεσία θα 

έπρεπε οι οφειλές της να μειωθούν κατά ένα μεγαλύτερο ποσό για τα εναπομείναντα από τότε 

χρόνια (2013–2025). Ακόμα και στην περίπτωση που οι εν λόγω ραδιοσυχνότητες επιστρέφονταν 

στο Κράτος το 2013 και αδειοδοτούνταν σε άλλο ενδιαφερόμενο, το ΤΗΕ έχει την άποψη ότι, 

μεσούσης της οικονομικής κρίσης, θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο να βρισκόταν ενδιαφερόμενος 

που θα δεχόταν να καταβάλει τέλος αδειοδότησης μεγαλύτερο από αυτό το οποίο κατέβαλλε η 

Εταιρεία. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία 

με την Εταιρεία, για την οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω και οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους 

του ΤΗΕ σε προηγούμενο χρόνο, θα μπορούσε να είχε αρνητική επίπτωση στα συμφέροντα του 

δημοσίου. 

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω θέσεις του Διευθυντή του ΤΗΕ, παρατηρούμε ότι με την απόφασή του 

να μην ασκήσει το πιο πάνω δικαίωμά του, ενδεχομένως να μην έχει, κατά την άποψή μας, 

διασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του δημοσίου, εφόσον, πέραν του 

ότι απωλέσθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης, το οποίο αφαιρέθηκε από τις οφειλές της 

Εταιρείας, χάθηκε και η ευκαιρία να αποκομίσει το δημόσιο επιπρόσθετο τέλος, το οποίο 

ενδεχομένως να καταβαλλόταν από άλλο ενδιαφερόμενο που θα του χορηγούνταν οι εν λόγω 

ραδιοσυχνότητες για να τις αξιοποιήσει. Η άποψη του ΤΗΕ, ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά 

αμφίβολο, με βάση τα τότε οικονομικά δεδομένα, βασίζεται σε εικασίες και εκ των υστέρων 

δεδομένα. Όσον αφορά στην επίκληση, μεταξύ άλλων, της δικαστικής διαδικασίας που 

εκκρεμούσε, παρατηρούμε ότι η εν λόγω εκκρεμότητα υφίστατο και κατά την εισήγηση του ΤΗΕ 

για τροποποίηση της Εξουσιοδότησης τον Μάρτιο του 2019, για την οποία γίνεται αναφορά πιο 

πάνω, από την οποία προέκυπτε, με βάση την τότε εκτίμηση του ΤΗΕ, μείωση του οφειλόμενου 

από την Εταιρεία ποσού κατά €2.107.800.  
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5.2.2 Υποβολή εγγύησης για εξουσιοδότηση χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 

Το ΤΗΕ εξουσιοδότησε ιδιωτική Εταιρεία να χρησιμοποιήσει ραδιοσυχνότητες για να 

εγκαθιδρύσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, για περίοδο από 

7.2.2014 μέχρι 7.2.2029.  

Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΗΕ απαίτησε, μέσω των τροποποιημένων όρων της εξουσιοδότησης, 

την υποβολή εταιρικής επιταγής ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης, αντί εγγυητικής επιστολής. Ο 

αρμόδιος λειτουργός μάς πληροφόρησε ότι η επιταγή ύψους €4.425.000 δεν κατατίθεται, αλλά 

φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του ΤΗΕ και αντικαθίσταται από την Εταιρεία με νέα επιταγή, 

πριν τη λήξη της. 

Θεωρούμε ότι η τροποποίηση των εγγράφων του διαγωνισμού, ώστε, με την άδεια του 

Διευθυντή του ΤΗΕ, να μπορεί ο αιτητής να υποβάλει εταιρική επιταγή, δεν διασφαλίζει τα 

συμφέροντα του ΤΗΕ και κατ΄ επέκταση του Κράτους, εφόσον υπάρχει πάντα κίνδυνος 

επιστροφής της επιταγής, ως ακάλυπτης. 

Σύσταση: Να αποφεύγεται η τροποποίηση εγγράφων διαγωνισμών, με τρόπο που να μην 

διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι, το Γενικό Λογιστήριο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην 

Κύπρο, καθώς και τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και την έλλειψη ρευστότητας στην 

αγορά, εξέδωσε στις 8.4.2013 την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 61, με την οποία προέτρεπε τις αρμόδιες 

Αρχές να αποφεύγουν την απαίτηση για καταβολή εγγυήσεων, τόσο για συμμετοχή, όσο και για 

πιστή εκτέλεση. Επομένως, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη και την εν 

λόγω εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, κρίθηκε ορθό όπως ζητηθεί έστω σχετική εταιρική 

επιταγή, αντί για καμία απολύτως εξασφάλιση. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το ΤΗΕ, κατά την τροποποίηση των όρων της εξουσιοδότησης, 

έπρεπε να λάβει υπόψη του την κρισιμότητα των υπηρεσιών, το μέγεθος του ποσού της 

εξουσιοδότησης και τη μακρόχρονη διάρκειά της (λήγει στις 7.2.2029). 

5.2.3 Μη εξουσιοδοτημένος εισπράκτορας 

Οι εισπράξεις διενεργούνται από Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, η οποία δεν έχει γραπτή 

εξουσιοδότηση για είσπραξη χρημάτων και έκδοση επίσημων αποδείξεων, όπως απαιτείται από 

τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 22. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του ΤΗΕ να ορίσει και εξουσιοδοτήσει Λειτουργό Είσπραξης Εσόδων. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι θα γίνει άμεσα ο ορισμός 

εξουσιοδοτημένου Λειτουργού Είσπραξης Εσόδων, σύμφωνα και με τη Δημοσιονομική και 

Λογιστική Οδηγία αρ. 22.  
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5.2.4 Παραλαβή τιμολογίων 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο παρατηρήσαμε ότι, στις πλείστες περιπτώσεις, τα τιμολόγια δεν 

σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής τους στο ΤΗΕ, ως οι πρόνοιες της εγκυκλίου του 

Γενικού Λογιστηρίου, αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014.  

Σύσταση: Τα τιμολόγια να σφραγίζονται κατά την παραλαβή τους. 

5.2.5 Διορισμοί Αρμόδιων Λειτουργών 

Διαπιστώσαμε ότι δεν τεκμηριώνονται οι διορισμοί των αρμόδιων λειτουργών, οι οποίοι 

βεβαιώνουν την ορθότητα και συστήνουν την πληρωμή, εκτός από τις περιπτώσεις των 

συμβάσεων, όπου ο συντονιστής της σύμβασης είναι και ο αρμόδιος λειτουργός, οπότε υπάρχει 

γραπτή αναφορά στη σύμβαση. 

Σύσταση: Να τεκμηριώνονται οι διορισμοί των αρμόδιων λειτουργών, σε συμμόρφωση με την 

εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014.  

5.2.6 Χρήση της Εφαρμογής Συμψηφισμού του FIMAS (ΕΦΑΡ.ΣΥ.) 

Παρατηρήσαμε ότι κατά τη χρήση του ΕΦΑΡ.ΣΥ., δεν τυπώνεται και δεν επισυνάπτεται στο 

σχετικό δελτίο πληρωμής η διερεύνηση, προς εντοπισμό τυχόν οφειλών του πιστωτή προς το 

Τμήμα Φορολογίας ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

ένδειξη κατά πόσο αυτή διενεργήθηκε. 

Σύσταση: Να τεκμηριώνεται η χρήση του ΕΦΑΡ.ΣΥ, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 13 του 

Ν.38(Ι)/2014 και επεξηγείται με το εγκύκλιο σημείωμα αρ. 1 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 

26.6.2014. 

5.2.7 Μη χρήση σφραγίδας «Πληρώθηκε» 

Παρατηρήσαμε ότι τα τιμολόγια και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα δεν ήταν σφραγισμένα ως 

πληρωθέντα, όπως προνοείται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014 

και τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 97. 

Σύσταση: Τα τιμολόγια και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα να σφραγίζονται ως πληρωθέντα. 

5.2.8 Διαγωνισμός με αρ. 10/2018/ΤΗΕ για τη «Συντήρηση υφιστάμενων 
διαδικτυακών εφαρμογών» 

Για τον εν λόγω διαγωνισμό, που αφορούσε σε ανανέωση υφιστάμενης συμφωνίας συντήρησης 

δύο διαδικτυακών εφαρμογών, είχε γίνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με βάση το άρθρο 29(β)(ii) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016) για τεχνικούς 

λόγους. Η αρχική προσφορά με αρ. ΤΗΕ 2/2007 είχε γίνει με ανοικτή διαδικασία με τη μέθοδο 

ενός φακέλου. 
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Σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Η υπογραφείσα σύμβαση δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής. 

β. Ο συντονιστής της σύμβασης, ο οποίος είχε διοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

αποχώρησε αργότερα από το ΤΗΕ και αντικαταστάθηκε από άλλο λειτουργό, χωρίς να έχει 

εντοπιστεί γραπτός διορισμός του δεύτερου. 

γ. Με βάση το πιο πάνω άρθρο του Νόμου, η χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι 

επιτρεπτή εάν δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους και εάν υφίστανται λόγοι 

προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, με την επισήμανση ότι οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο 

εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού 

δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτή, ο πρώτος διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί το 2007.  

Ζητήσαμε από το Υφυπουργείο σχετική τεκμηρίωση, ως προς την ικανοποίηση των πιο 

πάνω νομοθετικών προνοιών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι η ανανέωση της σύμβασης, μέσω 

της διαδικασίας που προβλέπει το Άρθρο 29(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016, εδράζεται στα εξής σημεία: 

 Είναι τεχνικώς αδύνατο να αναλάβει δεύτερος φορέας τη συντήρηση και ανάπτυξη της 

βάσης δεδομένων, την οποία δημιούργησε, διαχειρίζεται και συντηρεί ο Ανάδοχος 

(Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε 

λειτουργία. 

 Ο Ανάδοχος, πέραν της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, 

λόγω της διαπίστευσής του από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας για 

θέματα μετρήσεων, διαθέτει ταυτόχρονα και τεχνογνωσία σε θέματα ανάλυσης, 

δημιουργίας, υλοποίησης και συντήρησης αρχιτεκτονικής βάσης δεδομένων, συνδυασμό 

που, εξ όσων γνωρίζει, δεν διαθέτει άλλος ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας. 

 Η συντήρηση των υφιστάμενων διαδικτυακών εφαρμογών του ΤΗΕ δεν συνεπάγεται 

αποκλειστικά μόνο θέματα συντήρησης μιας ιστοσελίδας, αλλά ο Ανάδοχος διεκπεραιώνει, 

ταυτόχρονα, αρκετές εργασίες αναβάθμισης, χωρίς επιπλέον κόστος, πέραν του 

συμβολαίου συντήρησης, με βάση τις εξελίξεις στα θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων, όπως έγινε πρόσφατα για τα θέματα 5G. 

Επίσης, μας ενημέρωσε ότι εκ παραδρομής η σύμβαση δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής και ότι 

με βάση την επιστολή αποδοχής προς τον Ανάδοχο, ημερ. 30.1.2019 και την ημερομηνία της 

εγγυητικής της σύμβασης (13.2.2019), συνάγεται ότι αυτή υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 

2019. 

Σύσταση: Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή μιας σύμβασης, ο διορισμός του νέου 

συντονιστή να γίνεται γραπτώς, με παράλληλη ενημέρωση του Αναδόχου. 
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Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι η αντικατάσταση του Συντονιστή 

είχε διευθετηθεί άμεσα από το ΤΗΕ προφορικά, ενώ με την επισήμανση του θέματος κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου που διενέργησε η Υπηρεσία μας, αυτό έγινε και γραπτώς στις 13.9.2021. 

Με την ευκαιρία της επισήμανσής μας δημιουργήθηκε μητρώο Συντονιστών Συμβάσεων με 

υπεύθυνο λειτουργό, ώστε σε περίπτωση που συντονιστής μιας σύμβασης αποχωρήσει από το 

Τμήμα ή του ανατεθούν άλλα καθήκοντα να γίνεται άμεσα αντικατάσταση, μέσω επίσημου 

διορισμού. 

5.2.9 Σύμβαση με αρ. 15/01/03/DEC για τη «Συντήρηση εθνικού συστήματος 
διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων» 

Ο συντονιστής της εν λόγω σύμβασης, η οποία είχε διάρκεια 10 έτη (1.11.2010-31.10.2020) είχε 

αντικατασταθεί με άλλο λειτουργό του Τμήματος, μετά από προφορική εντολή του Διευθυντή. 

Σύσταση: Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή μιας σύμβασης, ο διορισμός του νέου 

συντονιστή να γίνεται γραπτώς, με παράλληλη ενημέρωση του Αναδόχου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου επανέλαβε τα ίδια σχόλια που καταγράφονται σε σχέση 

με την παράγραφο 5.2.8 πιο πάνω. 

5.2.10 Τριμηνιαίος κατάλογος που συνάφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες 

Δεν έχει ετοιμαστεί, για το 2020, ο πιο πάνω κατάλογος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 90(3) 

του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 

Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), σύμφωνα με το οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, 

στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν, για ποσά πέραν των €2.000. 

Σύσταση: Τήρηση της πρόνοιας του άρθρου 90(3) του Ν. 73(Ι)/2016, για ετοιμασία τριμηνιαίου 

καταλόγου των συμβάσεων που συνάφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν έχει 

ετοιμαστεί για το 2020, καθότι τα στοιχεία που ζητούνται βρίσκονται στο σύστημα του FIMAS. 

Αυτό επισημάνθηκε στο Γενικό Λογιστήριο, το οποίο, αφού το επιβεβαίωσε, ανέφερε ότι τα εν 

λόγω στοιχεία δεν χρειάζεται να στέλνονται. 

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι, ενόσω βρίσκεται σε ισχύ η πρόνοια του Νόμου, ο τριμηνιαίος 

κατάλογος πρέπει να ετοιμάζεται και να κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας. 

5.2.11 Δεσμεύσεις 

Κατά τον έλεγχο πληρωμών που διενεργεί το ΤΗΕ, με βάση πολυετή συμβόλαια, διαπιστώσαμε 

ότι δεν τηρούνται οι σχετικές πρόνοιες του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014), καθώς και των σχετικών Κανονισμών (ΚΔΠ 

297/2016) και της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1750, ημερ. 31.12.2015. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήσαμε ότι: 
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α. δεν έχει οριστεί Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων από τον Ελέγχοντα Λειτουργό στο Τμήμα, 

β. δεν τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο δεσμεύσεων,  

γ. δεν εξασφαλίστηκε η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για την 

ανάληψη των πολυετών δεσμεύσεων. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο να τηρεί τις προαναφερόμενες νομοθεσίες και την εγκύκλιο του 

Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1750. 

5.2.12  Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Η Υπηρεσία μας διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης αναφορικά με την ενοικίαση του  κτηρίου 

γραφείων  στη  Λεωφόρο Στροβόλου, στο οποίο γίνεται αναφορά στη παράγραφο 4.5 πιο πάνω, 

στο οποίο στεγάζεται το ΤΗΕ. Το υποστατικό έχει Πολεοδομική Άδεια η οποία έχει εκδοθεί από το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 24/11/2014. Το υποστατικό όμως δεν έχει ούτε 

Οικοδομική Άδεια ούτε και Πιστοποιητικό Έγκρισης.  Σύμφωνα με το ΤΗΕ, η σχετική αίτηση για 

Οικοδομική Άδεια υποβλήθηκε στο Δήμο Στροβόλου από τον Ιδιοκτήτη στις 22/9/2017 και μέχρι 

τις 16/2/2022 (τελευταία γραπτή ενημέρωση που είχαμε από τον ιδιοκτήτη) η αίτηση του ακόμα 

εξετάζεται. Ως εκ τούτου, το κτήριο παραμένει χωρίς  Πιστοποιητικό Έγκρισης.  

Το Πιστοποιητικό Έγκρισης, αποτελεί ουσιώδη όρο των συμβάσεων ενοικίασης και σε περίπτωση 

μη εξασφάλισης του ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αφού η σύμβαση 

καθίσταται άκυρη. Με βάση δε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η 

χρήση του κτηρίου συνιστά ποινικό αδίκημα αφού υπάρχει παραβίαση των άρθρων 10(1) και 

10(2) του περί ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο 96).  

Μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ενοικίασης στις 31/3/2017, δεν υπάρχει πλέον σε ισχύ 

ενοικιαστήριο έγγραφο, γεγονός που καθιστά τις πληρωμές που γίνονται με βάση τη γνωμάτευση 

του Γενικού Εισαγγελέα παράνομες. 

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από το Τμήμα, το ενοίκιο καταβάλλεται εφαρμόζοντας την 

Εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας με αρ. φακ. 5.28.11 και ημερ. 23/11/2021  για την πληρωμή 

Ενοικίων για ενοικιαστήρια Συμβόλαια που έχουν λήξει.  

Σύσταση: Το Υφυπουργείο και τα Τμήματά του να τηρούν την προαναφερόμενη νομοθεσία και 

να προχωρήσουν δεόντως προς άρση της παρανομίας που αφορά στην στέγαση του ΤΗΕ. 

5.3 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής  

5.3.1  Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης για νέο 
Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης για νέο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Υγείας τον Νοέμβριο του  

2018, με εκτίμηση δαπάνης περίπου €50,0 εκ. και ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 

16.9.2019. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δύο χρόνια και πλέον μετά την υποβολή 

των προσφορών, ο εν λόγω διαγωνισμός βρίσκεται ακόμη στο στάδιο αξιολόγησης. Η Υπηρεσία 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΕΚΨΠ/01/2022 

 
 

43 
 

μας, έχει αρκετές φορές επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και ακολούθως, από το 2020, 

στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ,) το γεγονός της αδικαιολόγητης 

κωλυσιεργίας στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Σημειώνουμε ότι το έργο του ΟΠΣΥ περιλαμβανόταν στα στρατηγικά έργα του Συμβουλίου 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), τις ευθύνες και αρμοδιότητες του οποίου ανέλαβε, μετά τη 

διάλυσή του, το Υφυπουργείο. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Δεκέμβριο του 2020 το Υπουργείο Υγείας ζήτησε τις απόψεις του 

Υφυπουργείου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, σε ότι αφορούσε στο γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής των νοσηλευτηρίων του Υφυπουργείου, αφού πλέον 

ήταν το αρμόδιο Υφυπουργείο για την επίβλεψη και παρακολούθηση του εν λόγω έργου. Το 

Υφυπουργείο, στην απάντησή του, ενώ επικεντρώθηκε στην ενδεχόμενη καθυστέρηση στον 

χρόνο υλοποίησης του ΟΠΣΥ, ανέφερε ότι εφόσον ο ΟΚΥπΥ έκρινε ότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη 

όπως το σύνολο των νοσηλευτηρίων εξυπηρετείται από πληροφοριακό σύστημα για 

βασικές/στοιχειώδης υπηρεσίες, το ίδιο θα σύστηνε την υλοποίηση μιας ενδιάμεσης λύσης με 

την επέκταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου ΟΠΣΥ, μέχρι την υλοποίηση του νέου. Το κόστος 

της εν λόγω ενδιάμεσης λύσης υπολογίστηκε σε €14,0 εκ. αρχικό κόστος για 3 έτη και ακολούθως 

ακόμη €2,0 εκ. ετησίως για 1+1 έτη, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ΟΠΣΥ.  

Μετά την πιο πάνω θέση του Υφυπουργείου, επισημάναμε έντονα προς τον ΟΚΥπΥ, ως ιδιοκτήτη 

του ΟΠΣΥ και Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της ενδιάμεσης λύσης, ότι αφενός θεωρούσαμε 

παράνομη την εφαρμογή της με απευθείας σύναψη σύμβασης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο και, 

αφετέρου, η λύση αυτή δεν θα επέφερε πραγματικό όφελος στο δημόσιο.  

Αναφορικά με το θέμα κατάρρευσης των υφιστάμενων συστημάτων, στο οποίο βασίζεται και η 

επιμονή των εμπλεκόμενων μερών για υλοποίηση της ενδιάμεσης λύσης, η πάγια θέση της 

Υπηρεσίας μας, την οποία γνωρίζουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από το 2020, περιλαμβανομένου 

και του Υφυπουργείου, είναι να συνεργαστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να πράξουν το 

προφανές και το λογικό, δηλαδή την επιδίωξη άμεσης κατακύρωσης του διαγωνισμού για το νέο 

ΟΠΣΥ και όχι την αναζήτηση άλλων ενδιάμεσων λύσεων, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα μιας 

μόνο Εταιρείας και όχι του ΟΚΥπΥ, με σοβαρό κόστος προς το δημόσιο και μικρό όφελος, αφού το 

επιθυμητό αποτέλεσμα θα επιτευχθεί μόνο με την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΟΠΣΥ. 

Η παρούσα παράγραφος περιλαμβάνεται στην Ειδική Έκθεση του Υφυπουργείου, λόγω του ότι το 

ΤΥΠ και το Υφυπουργείο το ίδιο έχει σημαντική συμμετοχή στον διαγωνισμό αλλά και στη 

μηχανογράφηση του Υπουργείου Υγείας, η οποία αναλήφθηκε πλέον από τον ΟΚΥπΥ. Η εμπλοκή 

του ΤΥΠ έγινε με βάση το μοντέλο της αποκέντρωσής του, το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία, σε 

πιλοτική βάση από το 2010, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο 

οποίο προβλεπόταν ότι οι αποσπασμένοι στο κάθε Υπουργείο λειτουργοί του ΤΥΠ θα υπάγονταν 

διοικητικά στο συγκεκριμένο Υπουργείο αντί στο ΤΥΠ. Το μοντέλο αυτό τελικά εγκαταλείφθηκε το 

2020.  

Αναλυτική αναφορά για το εν λόγω Έργο έχει περιληφθεί στην Ειδική Έκθεσή μας (ΥΥ/01/2022) 

για το Υπουργείο Υγείας, Αναθέτουσα Αρχή της σχετικής με το έργο σύμβασης. 
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Σύσταση: Μέχρι ο ΟΚΥπΥ να αναλάβει το έργο υλοποίησης του νέου ΟΠΣΥ, το ΤΥΠ και το 

ΥΦΕΚΨΠ, εφόσον πρόκειται για έργο του ΣΗΔ, να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών 

του έργου για την πορεία μέχρι την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού, καθώς και των 

εργασιών εκτέλεσης, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο καθυστέρησης στην υλοποίηση του 

έργου και η πρόκληση τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων από τον Ανάδοχο της σύμβασης. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, παρόλο που το 

ΤΥΠ και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής απέστειλαν επιστολές 

στο Υπουργείο Υγείας και στον ΟΚΥπΥ για να αναλάβει το έργο/διαγωνισμό, εντούτοις, μέχρι και 

την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, το ΤΥΠ δεν είχε λάβει καμία απάντηση. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, κατά την άποψή της, η ενδιάμεση λύση για επέκταση του 

υφιστάμενου ΟΠΣΥ που εισηγήθηκε το Υφυπουργείο, μέχρι τη λειτουργία του νέου ΟΠΣΥ, θα 

ήταν η ιδανική λύση, ώστε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια να έχουν ένα ενιαίο σύστημα και να 

λειτουργήσουν πολύ ικανοποιητικά μέχρι το νέο ΟΠΣΥ να τεθεί σε λειτουργία.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, όπως αναγράφονται πιο πάνω. 

5.3.2 Διαγωνισμός ΤΥΠ2021/007/Α/Α Παροχή Υπηρεσιών Πέντε Εμπειρογνωμόνων 
(Διαχειριστές Έργων Πληροφορικής) για τις ανάγκες του Τμήματος Υπηρεσιών 
Πληροφορικής (ΤΥΠ) 

Κατά το 2021, η Υπηρεσία μας εξέτασε τα έγγραφα του διαγωνισμού ΤΥΠ2021/007/Α/Α, που 

προκηρύχθηκε από το ΤΥΠ για πέντε διαχειριστές έργων πληροφορικής (ΙΤ Project Managers) για 

2 έτη, συνολικής αξίας €900.000, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τη διαχείριση έργων του ΤΥΠ.  

Διαπιστώσαμε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ήταν περιοριστικές, αφού δεν 

ήταν δυνατή η υποβολή προσφορών από φυσικά πρόσωπα, αλλά ούτε και από εταιρείες με μικρό 

κύκλο εργασιών και εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο απάλειψής τους, κάτι το οποίο 

θα επέτρεπε την υποβολή χαμηλότερων προσφορών. Επιπρόσθετα, δεδομένου του ψηλού 

κόστους της σύμβασης, θέσαμε το ερώτημα κατά πόσον είχε διενεργηθεί μελέτη κόστους-

οφέλους και κατά πόσον αξιολογήθηκαν άλλες επιλογές, όπως η αξιοποίηση υφιστάμενου 

προσωπικού, η πρόσληψη νέου έκτακτου ή μόνιμου προσωπικού και η τροποποίηση 

υφιστάμενων συμβάσεων προβληματικών έργων.  

Όσον αφορά στο κόστος, η σύμβαση προνοούσε 225 ανθρωποημέρες για κάθε εμπειρογνώμονα, 

χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στα συγκεκριμένα έργα που θα απασχοληθούν ούτε και στα 

συγκεκριμένα καθήκοντα και παραδοτέα. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι στο αντικείμενο της 

σύμβασης περιλαμβάνονταν πρόνοιες που ενδεχομένως να εκλαμβάνονταν ως υπαλληλική 

σχέση, όπως, για παράδειγμα, η εκτέλεση άλλων εργασιών που θα ανατεθούν, η παροχή 

στέγασης και υποδομών, καθορισμένο ωράριο εργασίας, υποβολή μηνιαίας κατάστασης 

εργασιών (timesheet) κ.λπ. Με βάση τα πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι τέτοιες πρόνοιες 

ήταν αντίθετες με τις εγκυκλίους αρ. 1517 και 1532 του Υπουργείου Οικονομικών και αρ. 1767 

του Γενικού Λογιστηρίου. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1517 του Υπουργείου 

Οικονομικών, σε περιπτώσεις συμβάσεων αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών, για αποφυγή 
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δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης, οι επιμέρους δραστηριότητες θα πρέπει να καθορίζονται με 

σαφήνεια.   

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι εμπειρογνώμονες θα συντονίζουν έργα πληροφορικής που 

υλοποιούνται από δημοσίους υπαλλήλους, ρωτήσαμε τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου 

στις 17.3.2021, κατά πόσον έχει εξεταστεί τυχόν σύγκρουση με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμους. Παράλληλα, θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου του ΤΥΠ, ώστε να 

διασφαλίζεται πως δεν θα υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων, πως η επιχειρησιακή γνώση θα 

διατηρείται εντός του ΤΥΠ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η αποφυγή 

σύγκρουσης συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει άμεσο ή 

έμμεσο συμφέρον στο έργο το οποίο συντονίζει.  

Στην απάντησή του, ημερ. 2.6.2021, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι 

δεν εξασφαλίστηκε επαρκής αριθμός προσφορών (δύο προσφορές για συνολικά 3 

εμπειρογνώμονες) και ότι για τον λόγο αυτό το Υφυπουργείο σκόπευε να προκηρύξει εκ νέου 

διαγωνισμό για τις υπόλοιπες ανάγκες. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής δεν ήταν περιοριστικές. Όσον αφορά στις ανάγκες αγοράς υπηρεσιών, μας 

ενημέρωσε ότι υπό κανονικές συνθήκες, ως διαχειριστές των έργων πληροφορικής θα ορίζονταν 

Ανώτεροι Λειτουργοί Πληροφορικής (ΑΛΠ), θέσεις οι οποίες ωστόσο είναι αδύνατον να 

πληρωθούν, λόγω εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Δεν δόθηκαν απαντήσεις σε σχέση με τα 

άλλα θέματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Ενόψει της πρόσφατης Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία επικυρώθηκε 

τελεσίδικα η πρωτόδικη Απόφαση, σύμφωνα με την οποία το Σχέδιο Υπηρεσίας του ΑΛΠ είναι 

παράνομο, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Υφυπουργείο αναθεωρήσει την πρόθεσή του για 

προκήρυξη νέου διαγωνισμού, αφού καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων με προσοντούχο 

προσωπικό, κάτι το οποίο θα μείωνε σημαντικά τις ανάγκες αγοράς υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων. Το Υφυπουργείο διαφώνησε με την εισήγησή μας, καθώς θεωρεί ιδιαίτερα 

χρονοβόρα τη διαδικασία τροποποίησης του Σχεδίου Υπηρεσίας και έκρινε ότι η καλύτερη 

δυνατή λύση είναι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού. 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο, κατά τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, να 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους αρ. 1517 και 1532 του Υπουργείου Οικονομικών 

και αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου, που προνοούν για την αποφυγή υπαλληλικής σχέσης. 

Ειδικότερα, να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία να συνδέονται άμεσα με τη 

διαδικασία πληρωμής και με συγκεκριμένα έργα πληροφορικής. Οι ρήτρες καθυστέρησης πού 

τίθενται στις περιπτώσεις αυτές να συνδέονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με 

συγκεκριμένα παραδοτέα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του δημοσίου, το 

Υφυπουργείο να θέτει δικλίδες διασφάλισης του υψηλού επιπέδου της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης 

για κάθε είδος δραστηριότητας που εκτελείται και συνδέοντάς τους με τη διαδικασία πληρωμής. 

Τέλος, το Υφυπουργείο να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, την τροποποίηση του Σχεδίου 

Υπηρεσίας του ΑΛΠ, που θα επιτρέψει τη μείωση των αναγκών σε αγορά υπηρεσιών.  
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Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι, για την αναφορά μας 

στις πρόνοιες τις σύμβασης που είναι αντίθετες με τις εγκυκλίους αρ. 1517 και 1532, τα έγγραφα 

του διαγωνισμού, πριν την προκήρυξή τους, είχαν  αποσταλεί στο Γενικό Λογιστήριο για ποιοτικό 

έλεγχο και έχουν τροποποιηθεί στη βάση των εισηγήσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Τόνισε 

επίσης το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό δόθηκαν ενδεικτικά έργα, για τα οποία θα 

μπορούν να τοποθετηθούν οι εμπειρογνώμονες. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της για τα θέματα που είχαμε θέσει. 

5.3.3 Ολοκληρωμένο Μηχανογραφικό Σύστημα που καλύπτει τις μηχανογραφικές 
ανάγκες και απαιτήσεις των Τομέων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
(ΤΠΟ) αλλά και τη διαχείριση Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις 
«Ιππόδαμος» 

Τον Απρίλιο του 2012, το Υπουργείο Εσωτερικών προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος («Ιππόδαμος»), 

που να καλύπτει τις μηχανογραφικές ανάγκες και απαιτήσεις των Τομέων του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) αλλά και τη διαχείριση Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές 

Διοικήσεις, με εκτίμηση δαπάνης €12.008.250 + ΦΠΑ. Η υλοποίηση της σχετικής σύμβασης αξίας 

€6.646.246 και διάρκεια εκτέλεσης τα 3 έτη, άρχισε τον Νοέμβριο του 2014 και θα έπρεπε να 

ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2017. Η παράγραφος περιλαμβάνεται στην παρούσα Ειδική 

Έκθεση, λόγω του ότι το ΤΥΠ είχε σημαντική συμμετοχή στο Έργο, εφόσον λειτουργός του έχει 

οριστεί ως Υπεύθυνος Συντονιστής του. 

Μετά από εισήγηση του συντονιστή της σύμβασης και της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και 

Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), η ΚΕΑΑ, ως το αρμόδιο όργανο, ενέκρινε τρείς παρατάσεις συνολικής 

διάρκειας 24 μηνών. Κατά την εξέταση των πιο πάνω απαιτήσεων από τα αρμόδια όργανα, 

παρατηρήσαμε ότι, ενώ το έργο είχε ήδη 2 χρόνια καθυστέρηση  (66% αυξημένο χρόνο, σε σχέση 

με τον αρχικό) σε καμία περίπτωση δεν είχε γίνει επιμερισμός ευθύνης της σημαντικής αυτής 

καθυστέρησης από το Τμήμα. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι τα αιτήματα για τις υπό αναφορά 

παρατάσεις, είχαν υποβληθεί εκ των υστέρων για έγκριση. Σημειώνουμε ότι παρόλο ότι 

εισηγηθήκαμε τη διαμόρφωση τέτοιου πλάνου, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο επιμερισμός 

ευθυνών, το Τμήμα δεν φάνηκε να ήταν διατεθειμένο ή/και είχε προσπαθήσει να το πράξει.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, επισημάναμε το γεγονός ότι παρατηρείτο μια γενικότερη 

στασιμότητα και προχειρότητα στη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού έργου για τη Δημοκρατία, 

κάτι το οποίο δημιουργούσε εφησυχασμό τόσο του Αναδόχου όσο και όλων των εμπλεκομένων 

μερών. Αποτέλεσμα ήταν να μην δημιουργηθούν οι αναγκαίες δεσμεύσεις των απαραίτητων 

πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού/ υλικών) για την επίτευξη των προκαθορισμένων 

στόχων και την επιτυχία του έργου γενικότερα.   

Τα πιο πάνω τέθηκαν και γραπτώς με επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, τον Αύγουστο του 2019, με την οποία εισηγηθήκαμε όπως η Αναθέτουσα Αρχή 

καταρτίσει και καθορίσει ένα σαφές πλάνο εργασιών/δραστηριοτήτων, ούτως ώστε αφενός να 

μπορεί να παρακολουθείται και να ελέγχεται η εκτέλεση/πρόοδός τους και, αφετέρου να είναι 
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εφικτός ο καταμερισμός της ευθύνης ενδεχόμενων καθυστερήσεων, έτσι ώστε αυτό να 

λειτουργεί και αποτρεπτικά. Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι το πιο πάνω πλάνο, έστω και σε 

εκείνο το στάδιο, κρινόταν αναγκαίο, αφού όπως διαφάνηκε ακόμα και με την έγκριση της 

τελευταίας παράτασης, η ολοκλήρωση της βασικής έκδοσης των λειτουργιών του συστήματος, 

μέχρι τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (30.9.2019), ήταν ανέφικτη. Επιπλέον, 

τονίσαμε ότι ο μη επιμερισμός ευθυνών δημιουργούσε αρνητικό προηγούμενο στην ορθή 

διαχείριση των συμβάσεων και κατ’ επέκταση των έργων στο δημόσιο, καλλιεργώντας  

λανθασμένες νοοτροπίες/προσδοκίες στους Αναδόχους, εις βάρος των συμφερόντων του 

δημοσίου.  

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, μας πληροφόρησε 

ότι κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ) τον Ιανουάριο του 

2020, κατά την οποία έγινε παρουσίαση του έργου «Ιππόδαμος» και των προβλημάτων που 

υπήρχαν, αποφασίστηκε η άμεση εμπλοκή του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 

Πολιτικής. Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησαν ότι ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους του έργου η 

ετοιμασία νέου χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα υποβαλλόταν στο Συμβούλιο Έργου για έγκριση 

και ακολούθως στην ΚΕΑΑ για επικύρωση. Τέλος, αφού γίνονταν τα πιο πάνω θα απαντούσαν 

στις πιο πάνω παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας. 

Τον Αύγουστο 2020, μετά από νέα εισήγηση του συντονιστή της σύμβασης και της ΤΕΑΑ, η ΚΕΑΑ, 

ενέκρινε νέα παράταση είκοσι τριών (23) μηνών στις εργασίες του Έργου στις οποίες δεν 

περιλήφθηκαν οι προβλεπόμενες, με βάση τη σύμβαση, εργασίες εκπαίδευσης και 

δημοσιοποίησης καθώς και, τροποποίηση του πλάνου πληρωμών. Συγκεκριμένα,  η  ημερομηνία 

οριστικής  παραλαβής του συστήματος μεταφέρθηκε από τις  26.3.2019 στις 26.2.2021. Επιπλέον, 

η ΚΕΑΑ ενέκρινε όπως η εφαρμογή συστήματος στο ΤΠΟ αποτυπωθεί σε διαφορετικό 

χρονοδιάγραμμα “Rollout Plan” το οποίο θα ετοιμαζόταν εντός του τρίτου τριμήνου του 2020 και 

θα περιλάμβανε τις σχετικές εργασίες εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης.  

Κατά την εξέταση των πιο πάνω απαιτήσεων, εκφράσαμε την διαφωνία μας για την πρόσθετη 

παράταση και επαναλάβαμε τις θέσεις μας για τον μην επιμερισμό ευθύνης στην υπέρμετρη 

καθυστέρηση μέχρι την εγκριμένη παράταση (συνολικά 3 έτη) της υλοποίησης της σύμβασης. 

Μέχρι και την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχαμε οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφόρηση, παρόλο που τον Σεπτέμβριο του 2021 στείλαμε νέα επιστολή στον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας του πληροφόρηση για την εξέλιξη του έργου.  

Σύσταση: Το συγκεκριμένο έργο, όπως και κάθε σημαντικό παρόμοιας φύσης έργο του 

δημοσίου, να παρακολουθείται κεντρικά και συστηματικά, έτσι ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα 

αποφάσεις, προς αποφυγή ζημιογόνων για το δημόσιο καταστάσεων.  

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι δεν συμφωνεί με τη 

θέση μας ότι δεν έγινε επιμερισμός ευθυνών, αφού, όπως ανέφερε, σε όλες τις προτάσεις για 

παράταση είχαν καταγραφεί τόσο οι λόγοι καθυστέρησης του Έργου, όσο και ο αντίστοιχος 

επιμερισμός ευθυνών και ότι όλα τα Αρμόδια Όργανα ενέκριναν όλες τις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν από τον συντονιστή της σύμβασης.  
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Αναφορικά με την εισήγησή μας για ετοιμασία, έστω και καθυστερημένα, σαφούς πλάνου 

εργασιών, μας πληροφόρησε ότι η θέση του ΤΥΠ είναι ότι πάντοτε υπήρχε σαφές πλάνο εργασίας 

και ότι τα εγκεκριμένα πλάνα δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν, για τους λόγους που 

επεξηγούνται σε όλες τις προτάσεις παράτασης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, σε καμία 

περίπτωση δεν υπήρξε εφησυχασμός του ΤΥΠ και μας ανέφερε ότι ο Ανάδοχος είχε ενισχύσει την 

ομάδα του με αρκετά άτομα, με στόχο να καλύψει τις καθυστερήσεις του έργου. Επίσης, 

διαφώνησε με τη θέση μας ότι παρατηρήθηκε στασιμότητα και προχειρότητα στη  διαχείριση της 

σύμβασης, ενώ μας ανέφερε ότι τόσο ο συντονιστής του Έργου, όσο και η Προϊστάμενη της 

Μονάδας Πληροφορικής παρακολουθούσαν και συμμετείχαν σε καθημερινή βάση την εκτέλεση 

του Έργου, προβαίνοντας και σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι κατά την έγκριση της αρχικής πρότασης που είχε υποβληθεί στο 

Εκτελεστικό Συμβούλιο Μηχανογράφησης, είχε υποδειχθεί ότι η ομάδα του ΤΥΠ θα έπρεπε να 

αποτελείται από τον Διευθυντή Έργου και ακόμα 5 λειτουργούς Πληροφορικής, καθώς και ότι, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του Έργου ήταν να υπάρχει παράλληλα με την ομάδα 

του ΤΥΠ αντίστοιχη ομάδα πλήρους απασχόλησης από επιχειρησιακούς χρήστες από όλους τους 

Τομείς του ΤΠΟ.  Παρ’ όλες τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να στελεχωθεί 

επαρκώς ούτε η Ομάδα ΤΥΠ, ούτε και οι ομάδες εργασίας του ΤΠΟ.  

Πέραν των πιο πάνω, η Διευθύντρια πρόβηκε στην εξής σύσταση, η οποία παρατίθεται αυτολεξεί, 

καθώς αποτελεί και δική μας διαχρονική θέση: «Με την έναρξη μεγάλων έργων πληροφορικής θα 

πρέπει οι ομάδες εργασίας όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων να στελεχώνονται ικανοποιητικά 

και αν δεν τοποθετηθούν με πλήρη απασχόληση, το έργο δεν πρέπει να αρχίσει». 

Παρά τα πιο πάνω σχόλια, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, όπως έχουν καταγραφεί πιο 

πάνω, αφού, εκ του αποτελέσματος, διαφάνηκε ότι το έργο, το οποίο είχε αρχική διάρκεια τρία 

χρόνια, είχε περίπου τεσσερισήμισι χρόνια καθυστέρηση, με το Τμήμα, κατά τον επιμερισμό 

ευθύνης, να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ευθύνη είναι ισοβαρής (50%-50%) μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), που είναι το ΤΠΟ και του Ανάδοχου. 

5.3.4  Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής  για το Έργο «Ιππόδαμος» 

Τον Μάρτιο του 2016, το Υπουργείο Εσωτερικών προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για αγορά 

υπηρεσιών τριών ατόμων για σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων του έργου «Ιππόδαμος»,  ο 

οποίος κατακυρώθηκε τον Αύγουστο του 2016 στον φθηνότερο προσφοροδότη και υπογράφτηκε 

σύμβαση αξίας €345.600, με διάρκεια εκτέλεσης τρία έτη, μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Η 

παράγραφος περιλαμβάνεται στην παρούσα Ειδική Έκθεση, λόγω του ότι το ΤΥΠ είχε σημαντική 

συμμετοχή στο Έργο, εφόσον λειτουργός του έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Συντονιστής του. 

Τον Οκτώβριο του 2019,  το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), ζήτησε και έλαβε 

έγκριση για σύναψη νέας σύμβασης απευθείας με διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ονομαστική 

αναφορά σε τρεις εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρείχαν ήδη τις υπηρεσίες που προνοούσε η πιο 

πάνω σύμβαση. Η νέα σύμβαση θα είχε διάρκεια πέντε έτη. 
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Κατά την εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ), εκφράσαμε την άποψη ότι 

δεν τεκμηριωνόταν επαρκώς η απευθείας ανάθεση της σύμβασης, με βάση τη σχετική πρόνοια 

του Νόμου που επικαλείτο το Τμήμα, αφού δεν είχε προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί ότι τα 

εν λόγω άτομα ήταν τα μοναδικά που διέθεταν την τεχνογνωσία και τις τεχνικές γνώσεις που 

απαιτούνταν για τη διεκπεραίωση των υπό αναφορά εργασιών. Επίσης, αναφορικά με τη 

διάρκεια της σύμβασης, εκφράσαμε επιφυλάξεις κατά πόσο για ένα νέο σύστημα, του οποίου οι 

λειτουργίες – όπως αναφερόταν στο αίτημα – ήταν σε φάση ολοκλήρωσης και θα προχωρούσε σε 

παραγωγική λειτουργία αρχές του 2020, δικαιολογείτο η ανάγκη συνέχισης παροχής υπηρεσιών 

τριών εμπειρογνωμόνων για ακόμα πέντε έτη.  

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης, η ΑΑ ανέφερε ότι η εξειδίκευση που είχε 

αποκτηθεί από τους εν λόγω τρείς εμπειρογνώμονες τους τελευταίους 35 μήνες, μέσω  της 

καθημερινής συμμετοχής στις εργασίες του έργου, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει σε 

οποιονδήποτε άλλο εμπειρογνώμονα, διότι απλά δεν συμμετείχε κανένας άλλος στις εργασίες 

του έργου εκτός από το προσωπικό της ΑΑ και του Αναδόχου. 

Τον Οκτώβριο του 2019 και αφού η ΑΑ είχε λάβει έγκριση για χρήση της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης για τους τρεις εμπειρογνώμονες, με νέα επιστολή της προς το ΣΠ ενημέρωσε 

ότι ο ένας εκ των εμπειρογνωμόνων, ο οποίος περιλαμβανόταν στην πρόταση, είχε αποχωρήσει 

από την Εταιρεία.  Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησε από το ΣΠ να τροποποιήσει την προηγούμενη 

απόφασή του, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί με την προσφορά η αντικατάσταση του εν λόγω 

εμπειρογνώμονα με άλλον, ο οποίος να  πληροί τα απαραίτητα προσόντα.  

Κατά την εξέταση του πιο πάνω αιτήματος στο ΣΠ, εκφράσαμε την άποψη ότι η πρόταση για 

αντικατάσταση του παραιτηθέντα εμπειρογνώμονα, με άλλο εμπειρογνώμονα, επιβεβαίωνε τις 

επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει κατά την έγκριση του αρχικού αιτήματος, ότι δηλαδή το αίτημα 

της ΑΑ, για τη μοναδικότητα των τριών συγκεκριμένων εμπειρογνωμόνων, δεν ήταν επαρκώς 

τεκμηριωμένο, αφού δεν είχε προηγηθεί επαρκής έρευνα αγοράς. Συνεπώς, σε περίπτωση που 

ίσχυαν οι τεχνικοί λόγοι που είχαν τότε επικαλεστεί, το ΣΠ θα έπρεπε να προχωρήσει με την 

έγκριση μόνο των δύο εναπομεινάντων εμπειρογνωμόνων. Τέλος, εκφράσαμε την άποψη ότι σε 

περίπτωση που η ΑΑ επέμενε στην αντικατάσταση του εν λόγω εμπειρογνώμονα, θα έπρεπε, υπό 

το φως των πιο πάνω, να επανεξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείτο η έγκριση του αρχικού 

αιτήματος.   

Τελικά, το ΣΠ προχώρησε με την έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τη χρήση μόνο 

των δύο εναπομεινάντων εμπειρογνωμόνων.  

Οι πιο πάνω επιφυλάξεις τις Υπηρεσίας μας, επιβεβαιώθηκαν και από το γεγονός ότι το Τμήμα 

είχε υποβάλει δύο αιτήματα στην ΚΕΑΑ, για έγκριση αντικατάστασης του ενός εκ των δύο 

εμπειρογνωμόνων της σύμβασης. Κατά την εξέταση του θέματος από την ΚΕΑΑ, εκφράσαμε την 

άποψη ότι το αίτημα αντικατάστασης αντιβαίνει στην αιτιολόγηση της αρχικής πρότασης 

διαπραγμάτευσης.   

Σύσταση: Το Τμήμα, να διασφαλίσει ότι η τεχνογνωσία και η επένδυση δεξιοτήτων, τόσο σε 

θέματα τεχνικά όσο και επιχειρησιακά, θα παραμένει στο Τμήμα και στους λειτουργούς του 
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και όχι να εδραιώνεται η εξάρτησή του από τους Αναδόχους με τις ανάλογες αρνητικές 

συνέπειες. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι o λόγος που το 

ΤΥΠ προχώρησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης το 2016, είναι διότι το Τμήμα ήταν και 

εξακολουθεί να είναι υποστελεχομένο. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ο κάθε αντικαταστάτης 

χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες για προσαρμογή και εξοικείωση και ότι θέση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και του ΤΥΠ είναι η αξιοποίηση, στον μέγιστο βαθμό, της εξειδίκευσης που έχουν 

αποκτήσει οι εμπειρογνώμονες κατά τη συμμετοχή τους στο έργο και, κατ’ επέκταση, η 

παραμονή τους στο έργο. Μας ανέφερε επίσης ότι το θέμα της πιθανής αποχώρησης κάποιου 

από τους εμπειρογνώμονες συζητήθηκε κατά την εξέταση της σχετικής πρότασης στο ΣΠ το 2019, 

όπου η ΑΑ διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εμπειρογνώμονα, η σχετική 

σύμβαση προνοεί αντικατάσταση με (α) αποκοπή ποσού στην αμοιβή ανθρωποημέρας, ως 

αντιστάθμισμα για την περίοδο προσαρμογής και εξοικείωσης, και (β) περισσότερα προσόντα (έξι 

χρόνια εμπειρία αντί τρία) από τη σύμβαση που είχε υπογραφτεί το 2016. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα πιο πάνω σχόλια της Διευθύντριας του ΤΥΠ επιβεβαιώνουν τις 

επιφυλάξεις μας, ως προς τη μη επαρκή τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης της αρχικής 

σχετικής σύμβασης, με βάση την πρόνοια του Νόμου που επικαλέστηκε το Τμήμα.    

5.3.5 Σύναψη ενιαίας συμφωνίας με την Εταιρεία Oracle Cyprus για σκοπούς αγοράς 
και συντήρησης λογισμικών προϊόντων Oracle για τον Δημόσιο Τομέα 

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ποσό που καταβάλλει κάθε χρόνο το δημόσιο 

για τη συνδρομή αδειών χρήσης, καθώς και τη συντήρηση και υποστήριξη των προϊόντων που 

έχει προμηθευτεί κατά καιρούς από την Εταιρεία Oracle, όπως επίσης και για τις συνεχείς νέες 

ανάγκες για αγορά/συντήρηση/υποστήριξη λογισμικών προϊόντων της, εισηγήθηκε τον Μάρτιο 

του 2017 στην Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, όπως καταβληθεί μια συντονισμένη προσπάθεια 

απευθείας διαπραγμάτευσης με την ίδια την Εταιρεία Oracle. Η πιο πάνω προσπάθεια 

εισηγηθήκαμε όπως γίνει στο πλαίσιο της ΚΕΑΑ, με σκοπό την επίτευξη μιας ενιαίας συμφωνίας 

που να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες της σε τιμές χαμηλότερες, εφόσον η συμφωνία 

θα αφορά σε ένα μεγάλο συνολικά αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών της. Επίσης, ζητήσαμε και 

μας υποβλήθηκαν τον Μάιο του 2017 από το Τμήμα, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις για το υπό αναφορά προϊόν. 

Από τη μελέτη των πιο πάνω στοιχείων, διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι παρουσιαζόταν το 

παράδοξο φαινόμενο να καταβάλλονται από το δημόσιο διαφορετικά ποσά για τα ίδια 

προϊόντα/υπηρεσίες, μέσω διαφορετικών συμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του 

θέματος, εισηγηθήκαμε τον Ιούλιο του 2017 προς την Αν. Διευθύντρια, όπως το Τμήμα, σε 

συνεννόηση με την ΚΕΑΑ, προχωρήσει αμέσως σε διαπραγμάτευση με την υπό αναφορά 

Εταιρεία, με σκοπό να συμφωνηθούν ενιαίες χαμηλότερες τιμές, στις οποίες το δημόσιο θα 

προμηθεύεται τα εν λόγω προϊόντα. 

Το Τμήμα, μας πληροφόρησε τον Αύγουστο του 2017 ότι δεν διαφωνούσε με την πιο πάνω 

εισήγησή μας, ωστόσο σχετική προσπάθεια που είχε γίνει στο παρελθόν με την Εταιρεία Oracle, 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΕΚΨΠ/01/2022 

 
 

51 
 

για ενοποίηση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων προμήθειας των προϊόντων της, δεν είχε 

καρποφορήσει, αφού κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων είχαν προκύψει τεχνικά και 

οικονομικά προβλήματα, που είχαν καταστήσει τις εν λόγω προσπάθειες ασύμφορες για το 

δημόσιο.  Ενόψει των πιο πάνω, εισηγήθηκε όπως, αφού λάβει και τις απόψεις της Υπηρεσίας 

μας, προχωρήσει σε βολιδοσκοπήσεις για ενδεχόμενη συνεργασία της ΚΕΑΑ, του ΤΥΠ, της 

Υπηρεσίας μας, της Αστυνομίας και του Υπουργείου Άμυνας (ως τους μεγαλύτερους αγοραστές 

των εν λόγω προϊόντων), ώστε να διεξαχθεί διαπραγμάτευση με την εν λόγω Εταιρεία, για μια 

γενική συμφωνία.   

Τον Σεπτέμβριο του 2017, αποστείλαμε επιστολή προς την ΚΕΑΑ εκθέτοντας της το πιο πάνω 

πρόβλημα, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης του δημοσίου, 

προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα επιτυχούς κατάληξης και επίτευξης μιας ενιαίας 

συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, εισηγηθήκαμε όπως τεθεί, το συντομότερο, το όλο θέμα για 

εξέταση και χειρισμό του από την ΚΕΑΑ, ως το πλέον κατάλληλο, κατά την άποψή μας, όργανο 

που διέθετε τα εχέγγυα για μια επιτυχή κατάληξή του, προς όφελος του δημοσίου. 

Παρόλο που τον ίδιο μήνα η ΚΕΑΑ είχε αποφασίσει, ενόψει της επιστολής μας, να καλέσει τον 

Διευθυντή της Εταιρείας Oracle για συζήτηση του θέματος, εντούτοις τελικά το θέμα συζητήθηκε 

σε συνεδρία της ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2018. Κατά την πιο πάνω συνεδρία, αφού η 

ΚΕΑΑ αντάλλαξε απόψεις με τους εκπροσώπους του Τμήματος και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας 

Oracle, αποφάσισε όπως εξεταστεί από τα δύο μέρη το ενδεχόμενο επίτευξης ενιαίας συμφωνίας 

για όλες τις υπηρεσίες/προϊόντα Oracle προς το δημόσιο. Ενόψει των πιο πάνω, τα δύο μέρη 

δεσμεύτηκαν ότι θα υπέβαλλαν σχετικό σημείωμα για το θέμα στην ΚΕΑΑ σε ένα μήνα. 

Από τον Οκτώβριο του 2018, μέχρι σήμερα, παρά τις υπενθυμίσεις μας προς το ΤΥΠ και τις πιο 

πάνω δεσμεύσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα πιο πάνω συμφωνηθέντα. Η Διευθύντρια 

του Τμήματος μετέθεσε την ευθύνη στην Εταιρεία, ενώ μας πληροφόρησε ότι το κυριότερο θέμα 

το οποίο συζητήθηκε εκτενώς στις προηγούμενες διαβουλεύσεις, το οποίο ήταν η 

ανομοιομορφία των τιμών, οφειλόταν στην πολιτική της Oracle, η οποία δεν θεωρεί το δημόσιο 

ως ένα πελάτη, αλλά η κοστολόγηση γίνεται με βάση το κάθε έργο ξεχωριστά. Το θέμα αυτό, 

σύμφωνα με τον Διευθυντή της Oracle, αφορά σε πολιτική της Εταιρείας, την οποία δεν μπορεί 

να αλλάξει το γραφείο της Κύπρου, ενώ το μόνο που ήταν διατεθειμένη η Εταιρεία να πράξει 

ήταν η κατάρτιση μιας Γενικής Συμφωνίας, η οποία να καλύπτει τις υφιστάμενες συνδρομές ή/και 

νέες που θα απαιτούνταν για τα επόμενα 3 ή 5 χρόνια, με κάποιο σταθερό ποσό, το οποίο θα 

πρέπει να καταβάλλει το δημόσιο.  

Σύσταση: Η ανάγκη το δημόσιο να θεωρείται ως ένας πελάτης και να υπάρχει ομοιομορφία 

στις τιμές, ιδίως σε περιπτώσεις όπως την παρούσα, στην οποία θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν οικονομίες κλίμακας, είναι περισσότερο από επιβεβλημένη. Το Τμήμα, να μην 

επαναπαυθεί στην πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την Εταιρεία, αλλά να προβεί σε 

δέουσα έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο 

εξωτερικό, έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές κατά την επικείμενη 

διαπραγμάτευση για το θέμα. 
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Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι τον Ιανουάριο του 

2022, η εν λόγω Εταιρεία έκανε παρουσίαση της πρότασής της για συγκεκριμένη λύση, που 

αφορούσε σε ενοποίηση των υποδομών/αδειών των βάσεων δεδομένων Oracle στη Δημόσια 

Υπηρεσία, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Διευθυντής του 

Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και η ίδια. Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι η εν λόγω πρόταση της Εταιρείας διαμορφώθηκε και βασίστηκε σε δεδομένα 

και στοιχεία που δόθηκαν από το ΤΥΠ κατά την περίοδο 2020-2021. Τέλος, μας ανέφερε ότι τυχόν 

κατάληξη ή/και ο χρόνος επίτευξης συμφωνίας δεν μπορεί να καθοριστεί στο παρόν στάδιο, λόγω 

πολυπλοκότητας και κόστους. 

5.3.6  Σύναψη ενιαίας συμφωνίας για Εξειδικευμένα Λογισμικά Προϊόντα για τη 
διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων (ARCGIS) στον Δημόσιο Τομέα 

Αρκετά Τμήματα Υπουργείων χρησιμοποιούν λογισμικά ArcGIS στα συστήματά τους, τα 

κυριότερα των οποίων είναι το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(ΥΓΑΑΠ), καθώς και το ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου 

& Χωρομετρίας του Υπουργείο Εσωτερικών.  Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS, 

παρέχονται από συγκεκριμένη Εταιρεία, με αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων στην 

Κύπρο.   

Ενώ υπήρχε σε εξέλιξη μελέτη από το ΤΥΠ, που στόχευε στη σύναψη μιας ενιαίας σύμβασης για 

τα Τμήματα του ΥΓΑΑΠ, η οποία θα περιλάμβανε, πέραν από τις υπηρεσίες συντήρησης για τις 

υφιστάμενες άδειες, ειδική πρόνοια για την προμήθεια νέων πρόσθετων λογισμικών της 

Εταιρείας, η Υπηρεσία μας είχε εντοπίσει, τον Ιούνιο του 2018, ότι το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης (ΤΓΕ) είχε προκηρύξει διαγωνισμό με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης για την αναβάθμιση, τριετή συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη του εν λόγω συστήματος, με την Εταιρεία που είναι αντιπρόσωπός του στην 

Κύπρο.  

Τον Αύγουστο του 2018, πληροφορήσαμε τη Γενική Διευθύντρια του ΥΓΑΑΠ και την Αν. 

Διευθύντρια ΤΥΠ για την πιο πάνω προκήρυξη, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της ενιαίας 

συμφωνίας και ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τη μέχρι τότε εξέλιξη της πιο πάνω μελέτης. 

Υπογραμμίσαμε, ταυτόχρονα και την ανάγκη διεύρυνσης της εν λόγω μελέτης και σε άλλα 

Υπουργεία, τα Τμήματα των οποίων ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν άδειες χρήσης ArcGIS στα 

συστήματά τους.   

Τον ίδιο μήνα, η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα της, σε 

συνεργασία με το ΥΓΑΑΠ, θα προωθούσαν σε διάστημα έξι μηνών τη σύναψη νέας ενιαίας 

σύμβασης για τα Τμήματα του ΥΓΑΑΠ. Επίσης, παρόλο ότι εκ παραδρομής το ΤΥΠ δεν είχε 

εντοπίσει την ημερομηνία λήξης των εν λόγω υπηρεσιών για το ΤΓΕ, σε περίπτωση που θα 

εξασφαλίζονταν χαμηλότερες χρεώσεις με την ενιαία συμφωνία, η νέα σύμβαση του ΤΓΕ θα  

διακοπτόταν και οι χρεώσεις θα γίνονταν με βάση τις τιμές της ενιαίας σύμβασης. Τέλος, μας 

ανέφερε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο η έρευνα θα επεκτεινόταν, ώστε να μελετηθεί το 
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ενδεχόμενο σύναψης ενιαίων συμφωνιών για τα εν λόγω προϊόντα, σε επίπεδο Υπουργείων ή σε 

επίπεδο δημοσίου γενικότερα, εφόσον ήταν δυνατό. 

Τελικά, η νέα ενιαία σύμβαση για τα Τμήματα του ΥΓΑΑΠ υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019, 

για το ποσό των €383.992 + ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης πέντε χρόνια, μέσω διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων ArcGIS στην Κύπρο. 

Μετά την εξέταση του πιο πάνω αιτήματος του ΤΥΠ από το Συμβούλιο Προσφορών του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως το Αρμόδιο Όργανο, εισηγηθήκαμε όπως, εφόσον εξεταζόταν η 

μελλοντική επέκταση του συμβολαίου με πιθανή συμπερίληψη όλων των Τμημάτων της 

κεντρικής κυβέρνησης που χρησιμοποιούσαν άδειες χρήσης ArcGIS, πριν προχωρήσει η πιο πάνω 

ενιαία συμφωνία για το ΥΓΑΑΠ, να μελετούσε το ΤΥΠ το ενδεχόμενο δημιουργίας κλιμακωτού 

σχεδίου αγοράς αδειών και άλλων Τμημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχανόταν χαμηλότερο κόστος 

αγοράς τους. Επιπλέον, αναφέραμε ότι σε περίπτωση που δεν ήταν εφικτή η δημιουργία 

καθολικού σχεδίου σε εκείνο το στάδιο, θα έπρεπε τουλάχιστον στην εν λόγω σύμβαση να 

προστίθετο πρόνοια, που θα έδινε τη δυνατότητα διακοπής της και ενσωμάτωσής της σε μια 

ενιαία, όταν αυτό αποφασιζόταν, σύμβασης. Όσον αφορά στην εκτίμηση κόστους, 

παρατηρήσαμε ότι οι τιμές είχαν βασιστεί στις χρεώσεις των υφιστάμενων συμβάσεων του 

ΥΓΑΑΠ, ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να ήταν πολύ χαμηλότερες, αφού αυτός ήταν και 

ένας από τους κύριους σκοπούς της προσπάθειας επίτευξης μιας συλλογική σύμβασης, έστω και 

εάν στο στάδιο τότε αφορούσε μόνο στο ΥΓΑΑΠ.  

Το ΤΥΠ, σχολιάζοντας τις πιο πάνω απόψεις μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ενδεχόμενο 

σύναψης ενιαίας οριζόντιας συμφωνίας θα το μελετούσε σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ 

συμφώνησε με την εισήγησή μας να προσθέσει πρόνοια στον υπό εξέταση διαγωνισμό, που θα 

έδινε τη δυνατότητα διακοπής της σχετικής σύμβασης και ενσωμάτωσής της σε μια ενιαία, όταν 

αυτό αποφασιζόταν. 

Σύσταση: Η ανάγκη σύναψης ενιαίας σύμβασης για όλο το δημόσιο, με ομοιόμορφες τιμές, 

στην οποία να μπορούν να εφαρμοστούν οικονομίες κλίμακας, είναι περισσότερο από 

επιβεβλημένη. Το ΤΥΠ, να προχωρήσει το συντομότερο με τη συλλογή των απαραίτητων 

στοιχείων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, ενώ 

παράλληλα να διεξάγει δέουσα έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές κατά τη 

διαπραγμάτευση.  

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 

σύστασή μας και θα γίνει προσπάθεια για σύναψη ενιαίας σύμβασης μέσα στο ίδιο πλαίσιο και 

πολιτική που θα ακολουθηθεί και για άλλα λογισμικά, όπως την Oracle. 
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5.3.7  Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου EOASIS σε όλη τη Δημόσια 
Υπηρεσία  

Το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), ενέκρινε τον Ιανουάριο του 2016 την 

επέκταση του έργου eOASIS σε τρεις Φάσεις, με χρονικό ορίζοντα πλήρους εφαρμογής το τέλος 

του 2017.  

Τον Απρίλιο του 2017, ζητήσαμε από το ΤΥΠ πληροφόρηση κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα 

επέκτασης, όπως είχε εγκριθεί από το ΣΗΔ, είχε μέχρι τότε τηρηθεί ή σε ποιο στάδιο βρισκόταν. H 

Διευθύντρια του Τμήματος, μας πληροφόρησε τον Μάιο του 2017 ότι οι εργασίες για όλους τους 

κυβερνητικούς οργανισμούς, που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα επέκτασης, θα ξεκινούσαν 

μετά την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, για τον οποίο ο διαγωνισμός αναμενόταν να 

προκηρυχτεί τον Οκτώβριο του 2017.  

Το ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι ο διαγωνισμός, για την αγορά εξοπλισμού, δεν είχε προχωρήσει 

όπως αναμενόταν, με την αιτιολόγηση του φόρτου εργασίας και της μη ικανοποιητικής 

στελέχωσης της ομάδας έργου. Επίσης, δεν είχε προχωρήσει ούτε η νέα διαδικασία, μέσω της 

οποίας θα αγοράζονταν οι επιπρόσθετες άδειες χρήσης Filenet που απαιτούνταν για την 

ολοκλήρωση της επέκτασης του συστήματος για την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία.   

Λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης, τον Δεκέμβριο του 2017, η ΚΕΑΑ ενέκρινε την εισήγηση του 

Τμήματος για επέκταση της ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης, που αφορούσε στην αγορά και 

συνδρομή των αδειών χρήσης, με την προϋπόθεση ότι εντός 2 μηνών, το ΤΥΠ θα υπέβαλλε 

λεπτομερές πλάνο με τα χρονοδιαγράμματα και τις ενέργειές του για την υλοποίηση της υπό 

αναφορά επέκτασης. 

Τον Ιανουάριο του 2018, ζητήσαμε, μεταξύ άλλων, με επιστολή μας προς την Αν. Διευθύντρια του 

Τμήματος διευκρινίσεις επί των πιο πάνω θέσεών τους, εκφράζοντας την άποψη ότι η αιτιολογία 

του Τμήματος (φόρτος εργασίας, υποστελέχωση) για τη μη έγκαιρη υλοποίηση του διαγωνισμού 

αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού δεν ήταν ικανοποιητική, αφού τα δεδομένα που υπήρχαν, 

όταν είχε καταρτιστεί αρχικά το πλάνο το 2016, σε σχέση με τα μετέπειτα δεδομένα, δεν 

μπορούσε να είχαν διαφοροποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τέλος, εκφράσαμε την άποψη ότι το 

Τμήμα θα έπρεπε να διερευνούσε το ενδεχόμενο προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για 

προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος, το οποίο θα κάλυπτε ολόκληρη τη Δημόσια 

Υπηρεσία. Η εν λόγω έρευνα/ανάλυση θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τεκμηριωμένη σύγκριση των δύο επιλογών (επέκτασης του υφιστάμενου ή 

αντικατάστασή του), τόσο στη βάση τεχνικών όσο και οικονομικών κριτηρίων.  

Τον Φεβρουάριο του 2018, η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι 

θεωρούσε πως με την επέκταση του eOASIS στην υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία, θα 

διαπραγματεύονταν την ανανέωση της συνδρομής των υφιστάμενων αδειών, καθώς και την 

αγορά νέων αδειών και ότι οι τιμές θα ήταν οι ίδιες ή καλύτερες, αφού θα τύγχαναν 

διαπραγμάτευσης. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η σύγκριση του συστήματος με άλλες λύσεις, 

καθώς και η οικονομική πτυχή της επέκτασής του, είχαν αποτελέσει αντικείμενο δύο μελετών, οι 
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οποίες είχαν εκπονηθεί το 2015 από ιδιωτική Εταιρεία για λογαριασμό του δημοσίου και τις 

οποίες μας κοινοποίησε. Σημειώνουμε ότι τα πιο πάνω κοινοποιήθηκαν και στην ΚΕΑΑ. 

Η ΚΕΑΑ ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2018 για το υπό αναφορά έργο και, αφού διαπίστωσε ότι, 

όπως εξελισσόταν το θέμα, το δημόσιο θα είναι συνεχώς δέσμιο του υφιστάμενου Αναδόχου, 

αποφάσισε όπως ζητήσει από το Τμήμα να βρει εναλλακτικές λύσεις για δημιουργία συνθηκών 

ανταγωνισμού, οι οποίες να περιλαμβάνουν αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος.  

Τον Μάιο του 2018, πληροφορήσαμε τη Διευθύντρια του ΤΥΠ ότι συμφωνούσαμε με την πιο 

πάνω εισήγηση της ΚΕΑΑ, ζητώντας να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτή είχε εξεταστεί από το 

Τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εκφράσαμε την άποψη ότι η πιο πάνω διερεύνηση θα έπρεπε να 

γινόταν το συντομότερο, ώστε το επόμενο έτος να μην αναγκαζόταν το Τμήμα να ανανεώσει την 

υφιστάμενη σύμβαση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τον υφιστάμενο Ανάδοχο για 

ακόμα μια φορά, λόγω μη ύπαρξης άλλης εναλλακτικής επιλογής. 

Τον ίδιο μήνα, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, με την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών επέκτασης του συστήματος στην υπόλοιπη ∆ημόσια Υπηρεσία, θα ξεκινούσε τη 

διερεύνηση για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, που να περιλάμβαναν αξιοποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος. 

Σύσταση: Το ΤΥΠ, να επισπεύσει τις διαδικασίες για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για 

δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, οι οποίες να περιλαμβάνουν αξιοποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος, έτσι ώστε το δημόσιο να πάψει να είναι συνεχώς δέσμιο του 

υφιστάμενου Αναδόχου. Νοείται ότι η λύση η οποία θα προταθεί, δεν θα πρέπει να δημιουργεί 

νέες εξαρτήσεις του δημοσίου από τους εκάστοτε Αναδόχους. 

Επιπλέον, το ΤΥΠ να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε ανασχεδιασμό του σχεδίου 

επέκτασης του συστήματος στην υπόλοιπη ∆ημόσια Υπηρεσία, προσαρμοσμένο στα νέα 

δεδομένα, αφού, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται, οι 

παράμετροι/δεδομένα στα οποία είχε βασιστεί ο αρχικός σχεδιασμός ενδεχομένως να έχουν 

διαφοροποιηθεί. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα έχει 

διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, αλλά όλες 

(Συντήρηση Υφιστάμενου Συστήματος, Ανάπτυξη νέου Συστήματος) προϋποθέτουν προσωπικό το 

οποίο δεν διαθέτει το Τμήμα, γεγονός το οποίο εμποδίζει την απεξάρτησή του από τους εκάστοτε 

υφιστάμενους Αναδόχους. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο και 

το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, προωθείται ένας μερικός ανασχεδιασμός του 

συστήματος, που θα το κάνει πιο ευέλικτο και πιο πρακτικό. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι, 

παρόλες τις δυσκολίες της πανδημίας, το σύστημα έχει εφαρμοστεί από το 2020 σε 10 Τμήματα 

και το 2022 υπολογίζεται να εφαρμοστεί σε άλλα έξι. 

Ενόψει των πιο πάνω θέσεων της Διευθύντριας του ΤΥΠ, παρατηρούμε ότι, όχι μόνο δεν γίνεται 

προσπάθεια απεγκλωβισμού από τον υφιστάμενο Ανάδοχο, αλλά, τουναντίον,  συνεχίζεται η 

εξάρτηση από τον ίδιο, αφού προωθείται ο μερικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου 

συστήματος.  
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5.3.8  Πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος των Σχεδίων Χορηγιών του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  

Το ΤΥΠ, αφού μελέτησε έκθεση που είχε ετοιμαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), εισηγήθηκε τη μηχανογράφηση των αιτήσεων των Σχεδίων Χορηγιών και την 

ολοκληρωμένη διαχείριση και διεκπεραίωσή τους, μέσω ενός δυναμικού μηχανογραφικού 

συστήματος. Ακολούθως, σε αντίθεση με το τι είχε ζητήσει το ΥΕΕΒ από το ΤΥΠ (γνωμοδότηση επί 

της πιο πάνω έκθεσης και κοστολόγηση εναλλακτικών λύσεων), το τελευταίο υπέβαλε μία μόνο 

προτεινόμενη λύση, με εκτίμηση κόστους €1.004.800 και χρόνο υλοποίησης του έργου 44 μήνες, 

περιλαμβανομένης και της εφαρμογής του σε υπόλοιπους κυβερνητικούς οργανισμούς που 

διαχειρίζονται παρόμοια σχέδια.  

Τον Σεπτέμβριο του 2015, με κοινή απόφαση του ΥΕΕΒ και του ΤΥΠ, μέσω του Συμβουλίου Έργου 

που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε όπως παραχωρηθεί και τροποποιηθεί 

ανάλογα για τις ανάγκες της Κύπρου, το Ελλαδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το οποίο, αφού είχε αξιολογηθεί από το ΤΥΠ, είχε 

κριθεί ότι ήταν συμβατό σε μεγάλο βαθμό με τα σχέδια χορηγιών του ΥΕΕΒ.   

Για τις ανάγκες υλοποίησης του πιο πάνω έργου, το ΤΥΠ ανέθεσε τον Μάρτιο του 2017 τη 

σύμβαση αρ. C.2017/05, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, για εξασφάλιση υπηρεσιών δύο (2) 

εμπειρογνωμόνων/προγραμματιστών, με διάρκεια εκτέλεσης 36 μήνες και κόστος ημερήσιας 

χρέωσης €137. Επιπλέον, ακολούθησαν και άλλες απευθείας αναθέσεις για εξασφάλιση 

υπηρεσιών από άλλο εμπειρογνώμονα/προγραμματιστή, με την αιτιολογία ότι αυτός είχε 

εμπειρία στο Ελλαδικό ΟΠΣΚΕ. 

Ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 είχε γίνει η πρώτη ηλεκτρονική προκήρυξη για Σχέδια στις υποδομές 

της Ελλάδας, τον Απρίλιο του 2018 αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Έργου ότι θα ήταν 

προτιμότερο το έργο να αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, με τη χρήση νεότερων 

τεχνολογιών και ειδικότερα σε υποδομές στην Κύπρο.  

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η ΚΕΑΑ ενέκρινε  εισήγηση του ΤΥΠ για ενίσχυση της ομάδας 

προγραμματιστών του πιο πάνω ανοικτού διαγωνισμού, με την αγορά υπηρεσιών από τον πιο 

πάνω εμπειρογνώμονα στον οποίο είχαν γίνει οι απευθείας αναθέσεις,  για την ανάπτυξη της 

πλατφόρμας. Η έγκριση της ΚΕΑΑ είχε δοθεί με τον όρο να μην ανανεωθεί ξανά η εν λόγω 

σύμβαση και να μειωθεί η ημερήσια χρέωση, αφού ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν πληρούσε 

τα ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα που προνοούσε η σύμβαση C.2017/05.  

Κατά την εξέταση του θέματος από την ΚΕΑΑ, εκφράσαμε την άποψη ότι η μείωση της ημερήσιας 

χρέωσης δεν μπορούσε να θεωρείτο ικανοποιητική θεραπεία της πιο πάνω ουσιώδους απόκλισης 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση του προτεινόμενου εμπειρογνώμονα με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

ακαδημαϊκά προσόντα, γεγονός που ενδεχομένως να μην επέτρεπε την εφαρμογή του άρθρου 

72(ι)(ε) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, το οποίο επικαλέστηκε η Αναθέτουσα Αρχή για την υπό 

αναφορά αλλαγή.   

Τελικά, τον Φεβρουάριο του 2019 και αφού προηγήθηκε η απόρριψη του πιο πάνω όρου της 

ΚΕΑΑ από τον Ανάδοχο της σύμβασης, το ΤΥΠ συνήψε άλλη σύμβαση (αρ. C.2019/16), απευθείας 
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με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την αγορά των πιο πάνω υπηρεσιών από τον εν λόγω 

εμπειρογνώμονα, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό την πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ για 

μείωση του κόστους ημερήσιας χρέωσης. 

Τον Ιούνιο του 2020, το ΤΥΠ σύναψε νέα σύμβαση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με 

έγκριση του ΣΠΥΟ, απευθείας με τους τρεις πιο πάνω εμπειρογνώμονες και με κόστος ημερήσιας 

χρέωσης αυξημένο κατά 21%, σε σχέση με την ημερήσια χρέωση της αρχικής σύμβασης (αρ. 

C.2017/05). 

Μετά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν τεκμηριωνόταν 

επαρκώς η απευθείας ανάθεση της σύμβασης, με βάση τη σχετική πρόνοια του Νόμου που 

επικαλείτο το ΤΥΠ. Η άποψή μας βασιζόταν στο γεγονός ότι η τεχνολογία με την οποία είχε 

αναπτυχθεί η εν λόγω πλατφόρμα ήταν ευρέως διαδεδομένη στον τομέα της πληροφορικής και 

συνεπώς στην αγορά εργασίας υπήρχαν και άλλοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διέθεταν την 

απαιτούμενη τεχνογνωσία. Επιπλέον, εκφράσαμε την άποψη ότι η εμπειρία, την οποία επίσης 

επικαλείτο το ΤΥΠ, δεν μπορούσε να αποτελεί λόγο για προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  

Όσον αφορά στους λόγους του επείγοντος, εκφράσαμε την άποψη ότι αυτοί δεν ευσταθούσαν, 

αφού ήταν για αρκετό καιρό εις γνώση του ΤΥΠ τόσο η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

C.2017/05, όσο και η προγραμματική περίοδος και τα Σχέδια Χορηγιών. Επιπρόσθετα, 

επισημάναμε τη διαπίστωσή μας ότι για ακόμα μια φορά, το ΣΠΥΟ καλέστηκε υπό την πίεση του 

χρόνου να αποφασίσει για κάτι το οποίο είχε παρουσιαστεί από το Τμήμα ως μονόδρομος, το 

οποίο όμως οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα.  

Ενόψει των πιο πάνω, με σκοπό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του συνολικού κόστους που 

έχει δαπανηθεί, σε σχέση με τον χρόνο υλοποίησης του πιο πάνω έργου, τον Απρίλιο του 2020 

ζητήσαμε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒ να μας αποστείλει μια συνοπτική κατάσταση με τα 

ποσά που είχαν δαπανηθεί από Κονδύλια του Υπουργείου, για την υλοποίηση του πιο πάνω 

έργου από το 2015.  Από τα πιο πάνω στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι για ένα σύστημα, το οποίο έχει 

παραχωρηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο μνημονίου συναντίληψης (MoU), το 

οποίο τελικά κρίθηκε μη ικανοποιητικό, είχε δαπανηθεί μέχρι τότε το ποσό των €506.500. 

Σημειώνουμε ότι, το πιο πάνω ποσό δύναται να ανέλθει στις €687.134 μέχρι τον Ιούνιο του 2023, 

με την ολοκλήρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών των τριών εμπειρογνωμόνων,  χωρίς το 

σύστημα να έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως, παρόλο που έχουν παρέλθει μέχρι σήμερα έξι 

σχεδόν χρόνια από την απόφαση υλοποίησής του.  

Σύσταση: Έργα του είδους/τύπου, όπως το υπό αναφορά έργο, να είναι προϊόν μελέτης 

κόστους-οφέλους και να εξετάζονται διάφορες πιθανές εναλλακτικές επιλογές, μέσα από τη 

σύγκριση των οποίων να αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για 

το δημόσιο. Επίσης, οι χειρισμοί του ΤΥΠ να είναι τέτοιοι, ώστε να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός 

του δημοσίου σε μια κατάσταση όπου συνεχώς συνάπτονται συμβάσεις υπό καθεστώς 

μονοπωλίου, τις οποίες μάλιστα να καλούνται τα αρμόδια όργανα να εγκρίνουν υπό την πίεση 

του χρόνου, καθιστώντας τον ρόλο τους περισσότερο διεκπεραιωτικό, παρά ουσιαστικό. 
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Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι η απόφαση της 

εγκατάλειψης των υποδομών της Ελλάδας, προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, 

που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητική στελέχωση για την υποστήριξη του έργου. 

Το πιο πάνω, ανέφερε, ήταν ο λόγος που αποφάσισε το Συμβούλιο Έργου να προχωρήσει η 

Κυπριακή Δημοκρατία στην ανάπτυξη της δικής της πλατφόρμας, με βάση την οποία, όπως έχει 

εξελιχθεί σήμερα, το ΥΕΕΒ μπορεί να προκηρύσσει τα Σχέδια Χορηγιών με ευκολία, σε δικές τους 

υποδομές και τελευταίας τεχνολογίας.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί, ωστόσο, ότι οι πιο πάνω κίνδυνοι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να 

συνυπολογίζονταν, σε σχέση με το κόστος τον χρόνο, καθώς και την ευελιξία του λογισμικού στο 

να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται 

παρόμοια σχέδια, κάτι που ήταν και ο αρχικός στόχος. 

5.3.9 Διαγωνισμός ΤΥΠ2018/013/Δ/Α: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για το 
σύστημα θεώρησης διαβατήριων του Υπουργείου Εξωτερικών με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης 

Το σύστημα θεώρησης διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών άρχισε να υλοποιείται τον 

Αύγουστο του 2005, με διάρκεια εκτέλεσης 8 χρόνια και κόστος €682.895. Κατά τη διάρκεια της 

αρχικής σύμβασης είχαν συναφθεί επιπρόσθετα τρεις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση στον 

αρχικό Ανάδοχο, με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, συνολικής αξίας €2.457.727, 

ενώ τον Απρίλιο του 2013, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, συνάφθηκε ακόμα μία σύμβαση 

αξίας €1.075.087, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, η οποία κατακυρώθηκε και αυτή στον ίδιο 

Ανάδοχο.  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ) 

ενέκρινε αίτημα του ΤΥΠ για να ζητηθεί προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

λογισμικού υποδομής και εφαρμογής, καθώς και αγορά αριθμού ανθρωποημερών για υλοποίηση 

πρόσθετης λειτουργικότητας,  με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο των πιο πάνω 

συμβάσεων. Η εκτίμηση κόστους είχε υπολογιστεί στις €332.644 + ΦΠΑ και η διάρκεια εκτέλεσης 

τρία χρόνια.  

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εκφράσαμε την άποψη ότι το εκτιμώμενο κόστος, το 

οποίο είχε υπολογιστεί στα €500 ανά ανθρωποημέρα για όλους τους ρόλους των 

εμπειρογνωμόνων που θα εμπλέκονταν στον κύκλο ζωής ανάπτυξης του συστήματος για τις 

προαναφερόμενες υπηρεσίες, ήταν αρκετά υψηλό, αφού ο ίδιος Ανάδοχος είχε συνάψει 

συμβάσεις με το δημόσιο, οι οποίες μάλιστα ήταν τότε σε ισχύ, με πολύ χαμηλότερο συγκριτικά 

κόστος ανά ανθρωποημέρα. Προς ενίσχυση της θέσης μας αναφέραμε ότι στον ανοικτό 

διαγωνισμό από τον οποίο είχε προκύψει η μια εκ των πιο πάνω συμβάσεων με τον ίδιο 

Ανάδοχο, η τιμή που είχε προσφερθεί υπό καθεστώς ανταγωνισμού και όχι μονοπωλίου όπως 

στην υπό εξέταση περίπτωση, ήταν €400 ανά ανθρωποημέρα. Πέραν των πιο πάνω, λαμβάνοντας 

υπόψη την επικείμενη τότε αντικατάσταση του εν λόγω συστήματος, εκφράσαμε τις επιφυλάξεις 

μας  για την αναγκαιότητα των εν λόγω επεκτάσεων και για την τεκμηρίωση της λογικότητας της 

κοστολόγησης των εργασιών. Η τεκμηρίωση της εκτίμησης δαπάνης καθίστατο, κατά την άποψή 
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μας, πιο επιτακτική στην εν λόγω περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή διεξαγόταν με τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με έναν μόνο οικονομικό φορέα, υπό συνθήκες δηλαδή 

μονοπωλίου, όπου το μοναδικό εργαλείο επιτυχούς διαπραγμάτευσης για την αναθέτουσα αρχή 

είναι η, όσο το δυνατόν, πιο αντικειμενική εκτίμηση δαπάνης, η οποία θα έπρεπε να βασιστεί σε 

έρευνα αγοράς και όχι στις τιμές του ίδιου του υφιστάμενου Αναδόχου. Τέλος, σημειώσαμε ότι 

για ορισμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονταν στην πρόταση, η τιμή συντήρησης κρινόταν 

υψηλή, σε σχέση με άλλες συμβάσεις του δημοσίου, οι οποίες περιλάμβαναν τα ίδια προϊόντα. 

Τον Οκτώβριο του 2018, οκτώ μήνες δηλαδή μετά την έγκριση του πιο πάνω αιτήματος, το ΤΥΠ, 

χωρίς να αιτιολογήσει την τόσο σημαντική αλλαγή και τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση 

της προηγούμενης απόφασης του ΣΠΥΟ και χωρίς να υποβάλει αναθεωρημένη εκτίμηση κόστους 

και να αιτηθεί νέας έγκρισης από το ΣΠΥΟ, παρουσίασε στο ΣΠΥΟ τα αποτελέσματα της 

διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο και εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς για το ποσό 

των €746.042,25 + ΦΠΑ, το οποίο ήταν κατά €413,398 + ΦΠΑ ψηλότερο από την εκτίμηση 

δαπάνης. 

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, παρατηρήσαμε ότι η παράδοξη αύξηση στο ποσό 

κατακύρωσης οφειλόταν στο γεγονός ότι στην εισήγηση για κατακύρωση προστέθηκαν 

υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού άλλων δύο συμβάσεων, που είχαν λήξει ή 

επρόκειτο να λήξουν, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική έγκριση. Εκφράσαμε την 

άποψη ότι, με την πιο πάνω τροποποίηση, αφενός παρακάμπτονταν οι διαδικασίες των 

προσφορών και αφετέρου, η απουσία εκτίμησης κόστους για τις πρόσθετες υπηρεσίες 

καθιστούσε την αξιολόγηση της λογικότητας του κόστους δύσκολη και μη αντικειμενική. Τέλος, 

επαναλάβαμε τις επιφυλάξεις μας για την αναγκαιότητα των εν λόγω επεκτάσεων, οι οποίες 

ενισχύονταν και από το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα (των οκτώ μηνών) το σύστημα 

λειτουργούσε χωρίς σχετική σύμβαση.  

Ενόψει των πιο πάνω, το ΣΠΥΟ ζήτησε εκ των υστέρων και του υπεβλήθη νέο αίτημα του ΤΥΠ, το 

οποίο περιελάμβανε όλες τις πιο πάνω ζητούμενες υπηρεσίες, με εκτίμηση κόστους €755.522, το 

οποίο ενέκρινε. Κατά την εξέταση του νέου αιτήματος από το ΣΠΥΟ και επισκοπώντας όλη τη 

διαδικασία, παρατηρήσαμε ότι το γεγονός της μη έγκαιρης ανανέωσης της μίας εκ των  πιο πάνω 

συμβάσεων, η οποία είχε λήξει το 2016, καθώς και η κακή διαχείριση της όλης διαδικασίας από 

μέρους του ΤΥΠ, είχαν σαν αποτέλεσμα να φέρνουν το Συμβούλιο Προσφορών προ τετελεσμένων 

καταστάσεων, καθιστώντας ακόμα μια φορά τον ρόλο του διεκπεραιωτικό παρά ουσιαστικό και 

να μην διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, αφού τα πληροφοριακά συστήματα παραμένουν 

χωρίς συντήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, το ΤΥΠ να είναι δέσμιο των αρχικών 

Αναδόχων, να αναγκάζονται να συντηρήσουν εκ των υστέρων συστήματα που θα 

αντικατασταθούν και το κόστος να είναι ανεξέλεγκτο.   

Σύσταση: H Υπηρεσία μας, σημειώνοντας την επιτακτική ανάγκη για τον έγκαιρο 

προγραμματισμό του ΤΥΠ, ειδικότερα για τα έργα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής 

τους, με σκοπό την επιλογή και εφαρμογή της πιο οικονομικής/αποτελεσματικής/αποδοτικής 

λύσης για το μέλλον, συστήνει για ακόμα μια φορά να εξεταστεί η ανάγκη παρακολούθησης 

των μεγάλων έργων/συμβάσεων από μια κεντρική Επιτροπή, η οποία να αποφασίζει/ 
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καθοδηγεί, με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία π.χ. οικονομική ανάλυση ή/και ανάλυση κόστους-

οφέλους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, τον χειρισμό τους. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 

σύστασή μας και ευελπιστεί ότι, με την πλήρωση των θέσεων Πρώτου Λειτουργού 

Πληροφορικής, θα ετοιμάζονται από το ΤΥΠ οι πιο πάνω αναλύσεις. 

5.3.10  Διαγωνισμός ΤΥΠ2017/020/Δ/Α: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης/συνδρομής 
στον μηχανογραφικό εξοπλισμό και στα λογισμικά του συστήματος ΘΗΣΕΑΣ του 
Τμήματος Τελωνείων 

Το μηχανογραφικό σύστημα ΘΗΣΕΑΣ του Τμήματος Τελωνείων, λειτούργησε τον  Ιούνιο του 2003 

και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τις δηλώσεις για εισαγωγές από εμπόρους ή 

αντιπροσώπους τους, την πληρωμή των δασμών για τις εισαγωγές, τη διαχείριση των αποθηκών 

αποταμίευσης, την ανάλυση κινδύνου για τις δηλώσεις των εισαγωγών, τον συντονισμό των 

δασμών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά. 

Ο υφιστάμενος μηχανογραφικός εξοπλισμός εξασφαλίστηκε και εγκαταστάθηκε το 2012, μετά 

από προκήρυξη προσφοράς με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, από την οποία προέκυψε 

σύμβαση ύψους €1.728.911 + ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς 

επίσης και υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο για 5 χρόνια.    

Τον Δεκέμβριο του 2017, το ΤΥΠ σύναψε νέα σύμβαση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον 

Ανάδοχο της πιο πάνω σύμβασης, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Προσφορών του 

Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ), ύψους €229.164 + ΦΠΑ για περίοδο 5 χρόνων. Της πιο πάνω 

ανάθεσης είχε προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Εταιρεία, για μείωση της τιμής της 

προσφοράς της, η οποία ωστόσο δεν είχε επιτυχή έκβαση. Αποτέλεσμα ήταν το ΣΠΥΟ, με 

εισήγηση του ΤΥΠ, να αφαιρέσει το κόστος συντήρησης 2 διακομιστών και των λογισμικών που 

χρησιμοποιούσαν, για να μειωθεί το κόστος και να ανατεθεί τελικά η σύμβαση. 

Κατά την πιο πάνω εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εκφράσαμε την άποψη ότι το αποτέλεσμα 

της διαπραγμάτευσης δεν θεωρείτο ικανοποιητικό και εισηγηθήκαμε όπως το ΤΥΠ καλέσει τον 

οικονομικό φορέα σε περαιτέρω διαπραγμάτευση, ειδικά για τα σημεία της προσφοράς που 

είχαν μεγάλη απόκλιση από την εκτίμηση κόστους, ώστε να επιτευχθεί τιμή στα πλαίσια–και όχι 

πέραν–της εκτίμησης. Την πιο πάνω θέση μας υιοθέτησε το ΣΠΥΟ και παρόλο που εκπρόσωποι 

της Εταιρείας είχαν προσκληθεί στη συνεδρία του ΣΠΥΟ, εντούτοις η Εταιρεία δεν είχε 

υπαναχωρήσει από τη θέση της. 

Τον Μάιο του 2018 και με αφορμή τον πιο πάνω διαγωνισμό, στείλαμε επιστολή στον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και στον Πρόεδρο του ΣΠΥΟ, σχετικά με το συχνό 

φαινόμενο της ανανέωσης των συμβολαίων μηχανογραφικών συστημάτων με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τον αρχικό Ανάδοχο, στις πλείστες εκ των οποίων το δημόσιο βρίσκεται σε 

αδύνατη θέση κατά τις διαπραγματεύσεις, λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος που 

δημιουργείται από τους εκάστοτε υφιστάμενους Αναδόχους. Επιπλέον, επισημάναμε και το 

φαινόμενο που παρατηρείται από ορισμένες Αναθέτουσες Αρχές, να μην υποβάλλουν σε αρκετές 
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περιπτώσεις έγκαιρα τις εκάστοτε προτάσεις τους, ειδικότερα για έγκριση της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, προς το Συμβούλιο Προσφορών, δίδοντας την εντύπωση ότι θεωρούν 

δεδομένη την έγκρισή τους. Η πιο πάνω πεποίθηση δημιουργείται, κατά την άποψή μας, λόγω 

του ότι δεν γίνεται εκ μέρους τους έγκαιρος προγραμματισμός και δεν υπάρχει χρόνος για 

διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς το 

Συμβούλιο Προσφορών και ο ρόλος του να καθίσταται εκ των πραγμάτων περισσότερο 

διεκπεραιωτικός, παρά ουσιαστικός. Τέλος, αναφέραμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο, σε 

περιπτώσεις αγοράς κρίσιμων για τη δημοκρατία συστημάτων μηχανογραφικού εξοπλισμού, τα 

έγγραφα να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι προσφορές να υποβάλλονται και να 

αξιολογούνται για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν για τις ενέργειές τους, σχετικά με την εν 

λόγω εισήγηση. 

Τον Ιούνιο του 2018, ο Πρόεδρος του ΣΠΥΟ απέστειλε επιστολή στην Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, 

ζητώντας όπως εξετάσουν, σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, την πιο 

πάνω εισήγηση, την οποία είχε υιοθετήσει το ΣΠΥΟ. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, 

δεν είχαμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση σχετικά με τις πιο πάνω εισηγήσεις μας. 

Σύσταση: Το ΤΥΠ, να προβεί στην αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθεί σήμερα και να 

αξιοποιήσει τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της κατά τον αρχικό σχεδιασμό νέων 

έργων/συμβάσεων. Είναι πασιφανές ότι η πάγια πρακτική που ακολουθεί το ΤΥΠ, για 

περιορισμό της διάρκειας των συμβάσεων συντήρησης στα 5 χρόνια, δεν ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες του, με αποτέλεσμα να απαιτείται ανανέωση της σύμβασης με τον 

αρχικό Ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης, στις πλείστες περιπτώσεις των οποίων το 

δημόσιο είναι εγκλωβισμένο χωρίς διαπραγματευτική δύναμη, λόγω μονοπωλιακών 

καταστάσεων. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η διάρκεια των συμβολαίων θα πρέπει να 

καθορίζεται ξεχωριστά ανά περίπτωση, στη βάση της αναμενόμενης ζωής του συστήματος.  

Επίσης, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται η ανάγκη παρακολούθησης των μεγάλων έργων/ 

συμβάσεων από μια κεντρική Επιτροπή, η οποία να αποφασίζει, με βάση τεκμηριωμένα 

στοιχεία οικονομική ανάλυση ή/και ανάλυση κόστους-οφέλους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα, τον χειρισμό τους, ο οποίος να είναι ομοιόμορφος με μια διαδικασία που θα 

καθοριστεί από το Τμήμα. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 

σύστασή μας και για τον λόγο αυτό, για τα μεγάλα έργα, ο χρόνος λειτουργίας τους καθορίζεται 

το λιγότερο σε 10 χρόνια, καθώς τα έργα του Κυβερνητικού και Ευρύτερου Κυβερνητικού Τομέα 

πρέπει να έχουν κύκλο ζωής τουλάχιστον 10 χρόνια. 

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι το ΤΥΠ είχε αρχίσει τη διαδικασία έγκρισης για 

διαπραγμάτευση ένα χρόνο πριν τη λήξη της σύμβασης και ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε 

διερευνήσει την πιθανότητα εξασφάλισης νέου εξοπλισμού, την οποία ωστόσο απέρριψε, καθότι 

προϋπόθετε επιπρόσθετο κόστος υπηρεσιών και χρόνο, τόσο από τους λειτουργούς του ΤΥΠ όσο 

και από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για έλεγχο της νέας υποδομής. Τέλος, λήφθηκε 
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υπόψη ότι κατά τη διαδικασία αυτή, τα συστήματα δεν θα ήταν διαθέσιμα, με κίνδυνο 

πρόκλησης προβλημάτων και καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος 

Τελωνείων.   

Σημειώνουμε ότι το 2020, η Υπηρεσία μας, με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση τόσο των υπό 

αναφορά σημείων όσο και άλλων αιτιολογήσεων που επικαλείτο το ΤΥΠ για χρήση της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είχε διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο με θέμα «Διαχειριστικός 

Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής», τα αποτελέσματα 

του οποίου καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση με αριθμό «ΤΥΠ/01/2020», η οποία περιλαμβάνει 

αναλυτικά τόσο τα ευρήματα του ελέγχου που διεξήχθη, όσο και τις εισηγήσεις μας. 

5.3.11 Σύμβαση αρ. C.2012/21 για την αναβάθμιση και συντήρηση του Συστήματος 
Διαχείρισης Φόρων του Τμήματος Φορολογίας 

Τον Μάρτιο του 1995, τέθηκε σε εφαρμογή το μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης 

Φορολογίας (ΣΔΦ) του Τμήματος Φορολογίας. Το λογισμικό εφαρμογών και η προμήθεια του 

υλισμικού και του λογισμικού συστήματος είχαν υλοποιηθεί από διαφορετικούς Αναδόχους. 

Τον Απρίλιο του 2012, υπογράφτηκε η σύμβαση C.2012/21, μεταξύ ΤΥΠ και της Αναδόχου 

Εταιρείας, η οποία είχε αρχικά προμηθεύσει το υλισμικό και το λογισμικό του συστήματος, η 

οποία αφορούσε στην εξασφάλιση λογισμικών συστημάτων και υπηρεσιών για την αναβάθμιση 

του εν λόγω μηχανογραφικού συστήματος. Η ανάθεση της σύμβασης είχε γίνει με τη χρήση της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης και η αξία της ήταν €4.314.668, με διάρκεια 5 χρόνια.  

Τον Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ) ενέκρινε 

εκ νέου αίτημα του ΤΥΠ, για προσφορά παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του εν 

λόγω συστήματος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και πάλι με τον ίδιο Ανάδοχο της 

σύμβασης C.2012/21. Η εκτίμηση κόστους, για τις εν λόγω υπηρεσίες, είχε υπολογιστεί στο 

€1.928.000 + ΦΠΑ, για 5 χρόνια. Στην αιτιολόγηση του πιο πάνω αιτήματος, το ΤΥΠ είχε, μεταξύ 

άλλων, επικαλεστεί τη μοναδικότητα του Αναδόχου για τεχνικούς λόγους, οι οποίοι επέβαλλαν τη 

συνέχιση παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών από τον ίδιο. 

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εισηγηθήκαμε όπως, εφόσον υπήρχε σε εξέλιξη η 

διαδικασία για το νέο ΣΔΦ, περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω διαδικασία και να 

διεκπεραιώνονταν μόνο οι απόλυτα αναγκαίες εργασίες (απαιτήσεις από νέες ή/και 

τροποποιημένες νομοθεσίες κ.λπ.), έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη εργασιών και των 

αντίστοιχων πόρων. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι οι ημερήσιες χρεώσεις των εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία της εκτίμησης δαπάνης για συγκεκριμένους 

ρόλους (€808/ημέρα και €1.084/ημέρα), ήταν υπερβολικά ψηλές.  Η δικαιολογία που διδόταν 

στην εν λόγω πρόταση, ότι οι συγκεκριμένοι ρόλοι απαιτούσαν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 

εμπειρία, δεν μπορούσε, κατά την άποψή μας, να γίνει αποδεκτή, αφού καταρχάς θα 

δημιουργείτο προηγούμενο κατακύρωσης σε υπερβολικά ψηλές τιμές και, περαιτέρω θα 

προσφερόταν εύφορο έδαφος στους Αναδόχους για εφαρμογή εκβιαστικών πολιτικών έναντι του 

δημοσίου. Πέραν των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως γίνει προσπάθεια να διατηρηθούν οι 
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χρεώσεις, για τη συντήρηση του λογισμικού εφαρμογής, στα ίδια επίπεδα με εκείνα της 

προηγούμενης σύμβασης C.2012/21, δηλαδή με μηδενική αύξηση. 

Σε αντίθεση με τις εισηγήσεις μας, το ΣΠΥΟ κατακύρωσε τελικά τον Νοέμβριο 2018 τη σύμβαση 

για το ποσό των €1.781.550+ΦΠΑ, σε τιμές ψηλότερες της προηγούμενης σύμβασης που είχε 

λήξει. Σημειώνεται ωστόσο ότι, μετά την πιο πάνω αύξηση, οι τιμές για τη συντήρηση λογισμικού 

εφαρμογής καθώς και τη συντήρηση και τη συνδρομή του λογισμικού συστήματος διατηρήθηκαν 

σταθερές. Παρόλο που είχε παρατηρηθεί μείωση στις ημερήσιες χρεώσεις για τους ρόλους της 

σύμβασης σε σχέση με την εκτίμηση, παρατηρήσαμε ότι αυτές εξακολουθούσαν να ήταν 

υπερβολικά ψηλές, με όλες τις πιο πάνω συνεπακόλουθες συνέπειες/κινδύνους. 

Ο διαγωνισμός  για την υλοποίηση, συντήρηση και λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου ΣΦΔ, 

προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2017 από το Τμήμα Φορολογίας, με τελευταία ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 3.11.2017.  Ενώ είχαν υποβληθεί προσφορές από οκτώ Οικονομικούς 

Φορείς (ΟΦ), ο ένας ΟΦ είχε απορριφθεί, αφού δεν πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

των εγγράφων του διαγωνισμού και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές των πέντε ΟΦ, οι 

οποίες είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.  

Τελικά, τον Απρίλιο του 2020, 28 μήνες μετά την υποβολή των προσφορών, το ΣΠΥΟ υιοθέτησε 

την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, για ανάθεση της σύμβασης στον μοναδικό ΟΦ του 

οποίου η τεχνική προσφορά είχε αξιολογηθεί και είχε γίνει αποδεκτή, για το ποσό των 

€24.562.471. 

Σύσταση: Το ΤΥΠ, να απαλλαγεί από συστήματα βασισμένα σε παλιές τεχνολογίες και να 

σταματήσει να επενδύει σε αυτές, το συντομότερο δυνατόν, αφού, πέραν του γεγονότος ότι 

μέσω αυτών προσφέρεται έδαφος για μονοπωλιακές πολιτικές, ψηλό κόστος για το δημόσιο, 

αφού δεν είναι προϊόν ανταγωνισμού και για απαιτήσεις από τον εκάστοτε Ανάδοχο, 

δημιουργείται και μοναδικό σημείο αποτυχίας σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι 

εμπειρογνώμονες με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υποστήριξή τους. 

Επίσης, το ΤΥΠ να είναι σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο διαχειρίζεται 

την υλοποίηση του νέου ΣΔΦ, έτσι ώστε αυτό να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο και στο 

διάστημα που θα μεσολαβήσει, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του, να διεκπεραιώνονται στο 

υφιστάμενο σύστημα μόνο οι απόλυτα αναγκαίες εργασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

επικάλυψη εργασιών και των αντίστοιχων πόρων.  

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 

σύστασή μας. 

5.3.12  Διαγωνισμοί ΤΥΠ2018/045/Δ/Α, ΤΥΠ2018/044/Δ/Α: Προσφορές διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων πληροφορικής και 
αγορά υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης αντίστοιχα για το έργο της 
κυβερνητικής αποθήκης πληροφοριών (ΚΑΠ) 

Για την υλοποίηση του έργου της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), είχαν 

εξασφαλιστεί με ανοικτή διαδικασία οι υπηρεσίες τριών εμπειρογνωμόνων πληροφορικής, με 
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σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 2016, με διάρκεια 36 μήνες και συνολικό κόστος 

€265.500. Επίσης, είχε εξασφαλιστεί, με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τον 

Ανάδοχο της ίδιας σύμβασης, ακόμη ένας Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας για τη λειτουργία 

και αξιοποίηση της ΚΑΠ, με συνολικό κόστος €50.000. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2017, 

υπογράφτηκε ακόμα μια απευθείας ανάθεση για αγορά υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης, 

για περίοδο 2 χρονών (440 ανθρωποημέρες), για το συνολικό ποσό των €96.800.  

Τον Νοέμβριο του 2018, το ΣΠΥΟ ενέκρινε αίτημα του ΤΥΠ για  ζήτηση προσφοράς με δύο 

ξεχωριστές διαδικασίες διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους πιο πάνω 

υφιστάμενους Αναδόχους. Το ένα αίτημα αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής 

Υποστήριξης για ένα άτομο, με εκτίμηση κόστους €282.000 + ΦΠΑ και διάρκεια 5 χρόνια, ενώ το 

δεύτερο αίτημα αφορούσε στη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών των τριών Εμπειρογνωμόνων 

Πληροφορικής, με διάρκεια 5 χρόνια και εκτίμηση κόστους €568.000 + ΦΠΑ. 

Για τεκμηρίωση των πιο πάνω αιτημάτων του, το ΤΥΠ είχε κάνει επίκληση της μοναδικότητας των 

υφιστάμενων Αναδόχων για τεχνικούς λόγους, με παραπομπή στο σχετικό άρθρο της νομοθεσίας 

περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι επέβαλλαν τη συνέχιση των συμβάσεων με τους ίδιους 

Αναδόχους.  Επιπρόσθετα, το ΤΥΠ έκανε αναφορά στην υποστελέχωσή του και στο γεγονός ότι οι 

λειτουργοί του δεν μπορούσαν να καλύψουν από μόνοι τους όλους τους αναγκαίους ρόλους. 

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εκφράσαμε την άποψη ότι οι λόγοι που είχε 

επικαλεστεί το ΤΥΠ, για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφορούσαν στις ικανότητες 

και εμπειρίες για τις οποίες θα έπρεπε να γίνει επένδυση σε λειτουργούς του ΤΥΠ αντί σε ιδιώτες, 

αφού οι εν λόγω υπηρεσίες/ανάγκες/τεχνογνωσία ήταν επαναλαμβανόμενες και ήταν 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπό αναφορά συστημάτων του Τμήματος.  Η πιο 

πάνω άποψη ενισχυόταν και από το γεγονός ότι ο ρόλος της ΚΑΠ, σύμφωνα με το Τμήμα, είχε 

καταστεί αναγκαίος, αφού τροφοδοτούσε και θα συνέχιζε να τροφοδοτεί όλο και περισσότερα 

Τμήματα/Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Ως εκ τούτου, η επένδυση των πιο πάνω δεξιοτήτων, τόσο 

σε τεχνικά όσο και σε επιχειρησιακά θέματα σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες, εδραίωνε την 

εξάρτηση του ΤΥΠ από τους εκάστοτε Αναδόχους και, κατ’ επέκταση από το προσωπικό τους και 

δεν διασφαλίζονταν, κατά την άποψή μας, με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα του δημοσίου. 

Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι το ΤΥΠ δεν διασφαλιζόταν σε περίπτωση που τερματιζόταν η 

εργοδότηση των εν λόγω εμπειρογνωμόνων ή/και η οικειοθελής αποχώρηση των ίδιων από τον 

Ανάδοχο  και κατ’ επέκταση από το έργο. Τέλος, επαναλάβαμε τις επιφυλάξεις μας, οι οποίες 

μάλιστα είχαν καταγραφεί και στην Ειδική Έκθεσή μας για το ΤΥΠ για το έτος 2017 και 

αφορούσαν στις πρόνοιες των πιο πάνω διαγωνισμών, οι οποίες παραπέμπαν, κατά την άποψή 

μας, σε πρόσληψη προσωπικού ή/και δημιουργία δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, και όχι σε αγορά 

υπηρεσιών, κατά παράβαση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.  

Η προσφορά για τους τρεις εμπειρογνώμονες Πληροφορικής κατακυρώθηκε τελικά τον Απρίλιο 

του 2019 για το ποσό των €565.200 + ΦΠΑ, ενώ η προσφορά για τον εμπειρογνώμονα 

λειτουργικής υποστήριξης τον Μάρτιο του 2019, για το ποσό των €282.000 + ΦΠΑ.  
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Σύσταση: Το ΤΥΠ, να διασφαλίσει ότι η τεχνογνωσία και η επένδυση δεξιοτήτων, τόσο σε 

θέματα τεχνικά όσο και επιχειρησιακά, θα παραμένει στο Τμήμα και στους λειτουργούς του 

και όχι να εδραιώνεται η εξάρτησή του από τους Αναδόχους των έργων με τις ανάλογες 

αρνητικές συνέπειες, με τη συνεχή ανάθεση σε αυτούς σχετικών συμβάσεων αγοράς 

υπηρεσιών, επικαλούμενο την υποστελέχωσή του. 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις ενδοτμηματικών μετακινήσεων λειτουργών, το Τμήμα, πριν πάρει 

την τελική του απόφαση, να εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα  αντικατάστασής τους,  

καθώς και τη μεταφορά της εξειδικευμένης γνώσης στους αντικαταστάτες τους, όπου 

απαιτείται.   

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την πιο 

πάνω σύστασή μας. 

5.3.13 Διαγωνισμός ΤΥΠ2018/012/Δ/Α: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών του κεντρικού συστήματος 
διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων και συστημάτων (Help Desk) του Τμήματος 
Υπηρεσιών Πληροφορικής» 

Τον Φεβρουάριο του 2012, το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ)  

κατακύρωσε τον διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 

Ολοκληρωμένου Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων 

(Help Desk System), στον μοναδικό έγκυρο προσφοροδότη στην τιμή των  €2.270.974 + ΦΠΑ και 

διάρκεια εκτέλεσης πέντε έτη. Η σύμβαση που είχε υπογραφεί και στην οποία περιλαμβανόταν, 

μεταξύ άλλων και η παροχή υπηρεσιών πέντε χειριστών, επεκτάθηκε για ακόμα τέσσερα χρόνια, 

με τους ίδιους όρους, εφαρμόζοντας σχετική πρόνοιά της.  

Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΠΥΟ ενέκρινε αίτημα του ΤΥΠ για ζήτηση προσφοράς για παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών του εν λόγω συστήματος, με τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τον υφιστάμενο Ανάδοχο.  Η 

εκτίμηση κόστους για τις εν λόγω υπηρεσίες είχε υπολογιστεί στις €491.360 + ΦΠΑ για περίοδο 

πέντε χρόνων.  Στο αίτημά του, το ΤΥΠ επικαλέστηκε τη μοναδικότητα του υφιστάμενου 

Αναδόχου για τεχνικούς λόγους, με παραπομπή στο σχετικό άρθρο της νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι επέβαλλαν τη συνέχιση της σύμβασης με τον ίδιο Ανάδοχο.  

Επιπλέον, αναφορά είχε γίνει και στην εμπειρία του Αναδόχου στη συντήρηση του εξοπλισμού, η 

οποία, σύμφωνα με το ΤΥΠ, αποτελούσε εχέγγυο για την ομαλή συνέχιση της παροχής των 

υπηρεσιών συντήρησης, χωρίς να υπήρχε κίνδυνος καθυστέρησης ή μη διαθεσιμότητας των 

συστημάτων. 

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΠΥΟ, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν τεκμηριωνόταν 

επαρκώς η χρήση του άρθρου της νομοθεσίας που επικαλείτο στο αίτημά του το ΤΥΠ, αφού ο 

υφιστάμενος Ανάδοχος δεν ήταν ο μοναδικός που μπορούσε, κατά την άποψή μας, να προσφέρει 

τις πιο πάνω υπηρεσίες. Η θέση της Υπηρεσίας μας βασιζόταν στα αποτελέσματα έρευνας που 

είχαμε διενεργήσει, από την οποία διαφάνηκε ότι υπήρχαν και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, οι 
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οποίες ήταν αντιπρόσωποι της κατασκευάστριας Εταιρείας του συστήματος ή/και υπήρχε η 

δυνατότητα να γίνουν και οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Τέλος, 

αναφέραμε ότι τα συμφέροντα του δημοσίου, σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης 

στους όρους των συμβάσεων του εκάστοτε Αναδόχου, διασφαλίζονται μέσω των εγγυητικών και 

των ρητρών καθυστέρησης και, ως εκ τούτου, η επίκληση της εμπειρίας του υφιστάμενου 

Αναδόχου δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για απευθείας ανάθεση σύμβασης με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι το ΤΥΠ θα μπορούσε να προχωρήσει με ανοικτό 

διαγωνισμό για τις υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών, το κόστος του 

οποίου θα διαφαινόταν, τελικά, μέσα από την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. 

Η προσφορά κατακυρώθηκε τελικά, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τον Δεκέμβριο του 2018, 

εννέα μήνες μετά την έγκριση της διαδικασίας από το ΣΠΥΟ, για το ποσό των €432.360 + ΦΠΑ. Το 

ποσό κατακύρωσης ήταν κατά €8.401 ψηλότερο από την αναθεωρημένη εκτίμηση ύψους 

€423.959 + ΦΠΑ, την οποία παρουσίασε το ΤΥΠ εκ των υστέρων, αφού είχε αφαιρέσει από τις 

απαιτήσεις του αρχικού αιτήματός του τη συνδρομή ορισμένων προϊόντων και αφού είχε 

διαπραγματευτεί τρεις φορές με τον προσφοροδότη.  

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών από ομάδα τεχνικής υποστήριξης (πέντε βασικοί 

χειριστές+αντικαταστάτες) για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης 

δικτύων και συστημάτων, το ΤΥΠ προκήρυξε τον Μάιο του 2018 ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος 

κατακυρώθηκε στον φθηνότερο προσφοροδότη  για το ποσό των €640.000. 

Σύσταση: Σε συστήματα, όπως το συγκεκριμένο, τα οποία είναι περισσότερο υποστηρικτικά και 

η διακοπή της λειτουργίας τους ή η μη διαθεσιμότητά τους δεν θα εμπόδιζε το δημόσιο να 

συνέχιζε την εύρυθμη λειτουργία του, ούτε θα το οδηγούσε σε ολέθριες επιπτώσεις, είναι 

σημαντικό να μη δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης με συγκεκριμένους Αναδόχους ή/και με 

συγκεκριμένα συστήματα και να δίδεται η δυνατότητα στο δημόσιο να έχει εναλλακτικές 

επιλογές. Αυτό να γίνεται μέσω των κατάλληλων προνοιών που θα τίθενται από το ΤΥΠ, στα 

έγγραφα των αρχικών διαγωνισμών για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων, 

μέσω των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα είναι δέσμια των αρχικών συμβάσεων υπό 

καθεστώς μονοπωλίου, με όλες τις αρνητικές από αυτό συνεπακόλουθες συνέπειες για το 

δημόσιο.   

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι, παρόλο που το έργο 

Help Desk είναι υποστηρικτικό, εντούτοις θεωρείται σημαντικό και ουσιώδες για την εύρυθμη 

λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, η ανάγκη εξασφάλισης των υπηρεσιών 

συντήρησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, από Εταιρεία η οποία είναι απαραίτητο 

να έχει παρουσία στην Κύπρο για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που τυχόν να 

εμφανίζονται (αρχιτεκτονικά και λειτουργικά), ήταν επιτακτική. Σύμφωνα με το ΤΥΠ, μόνο η 

συγκεκριμένη Εταιρεία, η οποία είχε την ευθύνη της συντήρησης του εξοπλισμού, κρίθηκε ότι 

είχε  την τεχνογνωσία και την εμπειρία της αρχιτεκτονικής υποδομής των συστημάτων. 
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Η Υπηρεσία μας, ωστόσο,  διατηρεί τις επιφυλάξεις της κατά πόσο τεκμηριωνόταν η ανάθεση της 

σύμβασης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, η 

οποία έχει και ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μονοπωλιακών καθεστώτων στα υπό αναφορά 

συστήματα. 

β. Η εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης για τον πιο πάνω διαγωνισμό είχε λήξει από τον 

Ιανουάριο του 2020, ενώ η σύμβαση, όπως προαναφέρθηκε, ισχύει για πέντε χρόνια και 

επεκτάθηκε για ακόμα τέσσερα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ελλιπή παρακολούθηση των 

εγγυητικών επιστολών, εκθέτοντας το Κράτος σε κίνδυνο. 

Συστάσεις: 

 Το ΤΥΠ να αντιπαραβάλει τις συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ με το μητρώο 

εγγυητικών, ώστε να εντοπίσει τις οποιεσδήποτε ελλείψεις ή τυχόν άλλες ληγμένες 

εγγυητικές επιστολές/επιταγές και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για 

εξασφάλιση/ανανέωσή τους, προτού διενεργήσει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι το ΤΥΠ ζήτησε από τον 

Ανάδοχο της σύμβασης να ανανεώσει την εγγυητική επιστολή και αυτός ανταποκρίθηκε 

άμεσα. 

 Λόγω του μεγάλου αριθμού προσφορών που διαχειρίζεται το ΤΥΠ, να μελετήσει το 

ενδεχόμενο τήρησης μητρώου, ανά συντονιστή σύμβασης, ο οποίος να ελέγχει την ισχύ 

της εγγυητικής πριν τη σύσταση πληρωμής του τιμολογίου και το Λογιστήριο να μην 

προβαίνει σε πληρωμή τιμολογίου αν δεν εξασφαλίζει προηγουμένως τη βεβαίωση του 

συντονιστή ότι η εγγυητική βρίσκεται σε ισχύ. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στον 

συντονιστή να παρακολουθεί και τηρεί το αρχείο/μητρώο τήρησης των συμβάσεων, με 

σκοπό την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών και την έγκαιρη εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγγυητικών. 

5.3.14 Κονδύλι «Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού προγραμμάτων και υπηρεσιών» 

Διαπιστώσαμε ότι, στο πιο πάνω Κονδύλι καταχωρίζονται πληρωμές που δεν αφορούν σε πάγιο 

ενεργητικό, όπως, για παράδειγμα, οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών στενοτύπησης, οι 

οποίες ανέρχονται σε σημαντικό ποσό. Οι εν λόγω δαπάνες θα έπρεπε να χρεώνονταν σε Κονδύλι 

αγοράς υπηρεσιών της κατηγορίας «Λειτουργικές Δαπάνες». Όπως παρατηρήσαμε, για το 2020 

δεν υπήρχε τέτοιο Κονδύλι στον Προϋπολογισμό του ΤΥΠ, ωστόσο, παρά τη δημιουργία του στον 

Προϋπολογισμό του 2021, οι δαπάνες στενοτύπησης εξακολούθησαν να χρεώνονται στο πιο 

πάνω κονδύλι. 

Σύσταση: Οι δαπάνες να χρεώνονται στο κατάλληλο Κονδύλι, ανάλογα με το είδος και τη φύση 

τους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι κατά την ετοιμασία των προτάσεων 

του Προϋπολογισμού για το Υφυπουργείο για το έτος 2022 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 
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Πλαίσιο 2022-2024, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, ενημέρωσε το ΤΥΠ ότι οι 

δαπάνες στενοτύπησης αφαιρούνται από τον Προϋπολογισμό του ΤΥΠ και μεταφέρονται κάτω 

από τον Προϋπολογισμό της Δικαστικής Υπηρεσίας. 

5.3.15 Τριμηνιαίος κατάλογος συμβάσεων που συνάφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες 

Δεν έχει ετοιμαστεί για το 2020 ο πιο πάνω κατάλογος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90(3) του 

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

Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), σύμφωνα με το οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, 

στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν, για ποσά πέραν των €2.000. 

Σύσταση: Το ΤΥΠ να τηρεί την πρόνοια του άρθρου 90(3) του Ν.73(Ι)/2016, για ετοιμασία 

τριμηνιαίου καταλόγου των συμβάσεων που συνάφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι τα στοιχεία των εν λόγω 

συμβάσεων καταχωρίζονται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης 

Συμβάσεων. Ως εκ των πιο πάνω και σύμφωνα με την εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων ΓΛ/ΑΑΔΣ 103, ημερ. 30.6.2017, με την εν λόγω ηλεκτρονική καταχώριση, οι 

Αναθέτουσες Αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαβιβάζουν κατάλογο ανά τρίμηνο 

στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις συνοπτικές διαδικασίες, όπως προνοεί η περί 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία. 

Όπως επισημάναμε και στην παράγραφο 5.2.10 πιο πάνω, ενόσω βρίσκεται σε ισχύ η πρόνοια 

του Νόμου, ο τριμηνιαίος κατάλογος πρέπει να ετοιμάζεται και να κοινοποιείται στην Υπηρεσία 

μας. 

5.3.16 Διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με τη μίσθωση υπηρεσιών τεχνικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών/χειριστή πληροφοριακών συστημάτων 

Σύμφωνα με καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας στις 9.6.2020, το ΤΥΠ υπέγραψε στις 

23.5.2019, συμβόλαιο με ιδιωτική Εταιρεία, για την παροχή υπηρεσιών από ένα τεχνικό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών/χειριστή πληροφοριακών συστημάτων (εμπειρογνώμονα) με το 

σύστημα βάρδιας, ο οποίος εργάστηκε για περίπου 30 μέρες μόνο, ενώ απουσίαζε με άδεια πάνω 

από 30 μέρες κατά τη διάρκεια του χρόνου, εις γνώση και με την κάλυψη του Υπεύθυνου του 

συγκεκριμένου Κλάδου, για τις ανάγκες του οποίου μισθώθηκαν οι υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα 

με την καταγγελία, ο εν λόγω εμπειρογνώμονας διατηρεί δικό του κατάστημα στον τομέα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Από τη διερεύνηση της καταγγελίας, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:   

α. Συμφωνία. Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, το ΤΥΠ υπέγραψε συμβόλαιο με ιδιωτική 

Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης ήταν 12 

μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο περιόδους των 12 μηνών. Σύμφωνα με τους όρους 

του διαγωνισμού, ο εμπειρογνώμονας θα εργαζόταν εκ περιτροπής, με ειδικό, μη ευέλικτο 

ωράριο εργασίας, το οποίο είχε καθοριστεί ως 7:30–15:00 και 10:30–18:00. Επιπλέον, 
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αναφέρεται ότι ο εμπειρογνώμονας είχε την υποχρέωση να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες και 

πέραν του πιο πάνω ωραρίου (περιλαμβανομένων και αργιών), εάν απαιτείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και ότι «Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ώρες εργασίες που θα πραγματοποιούνται 

από τον Ανάδοχο πέραν του εργάσιμου θα καταγράφονται και θα συμψηφίζονται με άλλες 

εργάσιμες μέρες, κατά μέγιστο εντός τριών μηνών, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

προκειμένου να διασφαλίζονται οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής/Αποδέκτη Υπηρεσιών. Σε 

περιπτώσεις όπου οι ώρες εργασίας που θα πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο είναι λιγότερες 

του εργάσιμου ωραρίου, θα καταγράφονται και θα συμψηφίζονται με άλλες εργάσιμες μέρες, 

κατά το μέγιστο εντός 1 χρόνου». 

Με βάση τη συμφωνία, η αμοιβή του εμπειρογνώμονα καθορίζεται ανά ανθρωποημέρα, πλέον 

Φ.Π.Α., με μέγιστο αριθμό 225 ανθρωποημερών ανά έτος, οι οποίες δύναται να αυξομειωθούν  

σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς όμως να ξεπεραστεί το 

συνολικό ποσό κατακύρωσης. 

Οι πιο πάνω όροι της σύμβασης φαίνονταν, εκ πρώτης όψεως, αντιφατικοί, αφού από τη μια 

αναφέρεται ρητώς ότι το ωράριο του εμπειρογνώμονα δεν είναι ευέλικτο, ενώ από την άλλη 

προνοείται συμψηφισμός ωρών που κερδήθηκαν, πέραν του εργάσιμου ωραρίου, με άλλες 

εργάσιμες μέρες.   

Ζητήσαμε από το ΤΥΠ όπως μας διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει τον συμψηφισμό 

ωρών, στο πλαίσιο της υπό αναφοράς σύμβασης. 

Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, η αναφορά σε μη ευέλικτο ωράριο 

αποσκοπούσε στο να καθορίσει ότι, για σκοπούς πληρωμής, η αντιστοιχία μιας ανθρωποημέρας 

σε ώρες εργασίας, τόσο για το πρώτο, όσο και για το δεύτερο ωράριο, είναι 7,5 ώρες. Σε 

περίπτωση που ο εμπειρογνώμονας εργαστεί λιγότερες από 7,5 ώρες, τότε θα πληρωθεί για όσες 

ώρες εργάστηκε και όχι για μια ανθρωποημέρα. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι δεν ήταν πρόθεση 

της Αναθέτουσας Αρχής η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου από τον Ανάδοχο, 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν θέματα δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης και σπατάλη 

χρημάτων, λόγω αχρείαστης εξασφάλισης ανθρωποχρόνου υπηρεσιών, αφού οι ανάγκες της 

εργασίας αυξομειώνονται συνεχώς. Επιπρόσθετα, ο κύριος σκοπός του δεύτερου ωραρίου είναι 

να τρέξουν συγκεκριμένες εργασίες μετά το κλείσιμο του μηχανογραφικού συστήματος του 

κυβερνητικού Τμήματος με το οποίο απασχολείται ο συγκεκριμένος Κλάδος και δεν είναι 

αυτοσκοπός η εργασία μέχρι τις 18:00. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες αυτές δεν θα τρέξουν, η 

παρουσία ατόμου μετά τις 15:30 είναι περιττή. Επιπλέον, με την αναβάθμιση του εξοπλισμού 

που φιλοξενεί το μηχανογραφικό σύστημα, οι απογευματινές εργασίες τρέχουν γρηγορότερα και 

ολοκληρώνονται στις πλείστες περιπτώσεις πριν τις 18:00. Ο Ανάδοχος πληρώνεται ανά μήνα, με 

βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας του.  

β. Εκτελούμενες εργασίες και ωράριο εργασίας. Διαπιστώσαμε ότι δεν απαιτείται από τη 

σύμβαση η τήρηση Μητρώου Εργασίας, οπότε δεν υπάρχουν καταγραμμένες οι εργασίες του 

εμπειρογνώμονα. Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου, κάποια αιτήματα για 

εργασίες λαμβάνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε έντυπη μορφή από το κυβερνητικό 
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Τμήμα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατά την επί τόπου εκτέλεση εργασιών, ο 

εμπειρογνώμονας εκτελεί και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα αιτήματα, για τις οποίες 

τον ενημερώνει στο τέλος του μήνα. 

Επίσης, όπως μας είχε αναφερθεί από τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου, ο ένας εκ των 

δύο ΒΛΔ και ο εμπειρογνώμονας συνεννοούνται μεταξύ τους για τις εργασίες που θα εκτελέσει ο 

καθένας, καθώς και το ωράριο που θα εργαστεί, δηλαδή 7:30–15:00 ή 10:30–18:00 και μόνο αν 

υπάρξει διαφωνία εμπλέκεται ο ίδιος. 

Συστάσεις:  

 Να τηρείται Μητρώο Εργασίας, το οποίο να ενημερώνεται από τον εμπειρογνώμονα σε 

καθημερινή βάση και να ελέγχεται από τον Υπεύθυνο σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

οπωσδήποτε πριν την έκδοση του πιστοποιητικού αποδοχής. 

 Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, δεδομένου ότι δεν απαιτείται από τη 

σύμβαση η τήρηση Μητρώου, ο εμπειρογνώμονας απλά τηρεί, σε πρόχειρη μορφή και όχι 

σε λεπτομέρεια, τις εργασίες που εκτελεί για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι 

μετρήσιμοι δείκτες. 

 Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες όπως ο εμπειρογνώμονας τηρεί, 

σε προσωπικό φυσικό αρχείο, όλα τα έντυπα παροχής υπηρεσιών, “incidents”, ηλεκτρονικά 

μηνύματα, να καταγράφει περιληπτικά τα τηλεφωνικά αιτήματα των χρηστών και τυχόν 

προφορικές οδηγίες που αφορούν σε παροχή τεχνικής υποστήριξης και να σημειώνει τον 

αντίστοιχο χρόνο που αναλώνει για διεκπεραίωση της εργασίας.  

 Επίσης, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε επί τόπου παροχή τεχνικής υποστήριξης εάν δεν 

έχει υποβληθεί γραπτό αίτημα ή δεν έχουν δοθεί οδηγίες από τον ΒΛΔ, ο οποίος εργάζεται 

εκ περιτροπής με τον εμπειρογνώμονα το ειδικό ωράριο και εκτελεί ρόλο Συντονιστή σε 

συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου που ασχολείται με τη 

μηχανογράφηση του κυβερνητικού Τμήματος ή τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου. 

 Ο επιμερισμός της εργασίας και το ωράριο του ΒΛΔ και του εμπειρογνώμονα να 

καθορίζονται από τον Υπεύθυνο σε συνεννόηση μαζί τους, ώστε να είναι σε θέση να 

ελέγχει το μητρώο εργασιών και την Έκθεση Προόδου και να βεβαιώνεται, στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμφωνίας. 

 Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, όλα τα έντυπα παροχής 

υπηρεσιών/incidents υποβάλλονται αρχικά στον Συντονιστή. Ο συγκεκριμένος ΒΛΔ είναι 

γνώστης των τεχνικών συνδέσμων/χρηστών του κυβερνητικού Τμήματος, των τεχνικών 

προβλημάτων/θεμάτων που παρουσιάζονται, της διαθεσιμότητας και εμπειρογνωμοσύνης 

του ιδίου, του άλλου ΒΛΔ που ασχολείται με τη μηχανογράφηση του κυβερνητικού 

Τμήματος και του εμπειρογνώμονα, αφού βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο.  Ο 

Συντονιστής, ο οποίος έχει σφαιρική εικόνα για όλα όσα γίνονται και αφορούν στην τεχνική 

υποστήριξη του κυβερνητικού Τμήματος, ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε 

κριθεί αναγκαίο, τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου. 
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 Το εκ περιτροπής ειδικό ωράριο εργασίας καθορίζεται από τον Συντονιστή, σε συνεννόηση 

με τον εμπειρογνώμονα, ανάλογα και με τις προσωπικές υποχρεώσεις ή/και προτιμήσεις 

τους και ενημερώνεται ο Υπεύθυνος του Κλάδου σχετικά.  Ο προγραμματισμός αυτός 

γίνεται προς το τέλος κάθε εβδομάδας για την επόμενη. 

γ. Μη τεκμηρίωση εργασιών. Για τη διενέργεια της πληρωμής του εμπειρογνώμονα, ο 

Υπεύθυνος του συγκεκριμένου Κλάδου οφείλει, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, να 

ετοιμάζει κάθε μήνα «Κατάσταση Παραδοτέων», στην οποία απαριθμεί τις εργασίες που 

εκτέλεσε ο εμπειρογνώμονας κατά τη διάρκεια του μήνα, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, την επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του 

συγκεκριμένου Κλάδου, ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιδιορθώνονται 

βασίζεται στα σχετικά έντυπα αιτήματα που υποβάλλονται από το κυβερνητικό Τμήμα, σε 

επιπρόσθετες επιδιορθώσεις που προκύπτουν επί τόπου, χωρίς υποβολή αιτήματος, για τις 

οποίες ο εμπειρογνώμονας ενημερώνει τον Υπεύθυνο στο τέλος του μήνα, καθώς επίσης και σε 

επιδιορθώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών από άλλες Επαρχίες. Όπως επίσης μας πληροφόρησε 

ο Υπεύθυνος, δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου του αριθμού των επιδιορθώσεων που διενεργούνται 

χωρίς γραπτό αίτημα, ούτε του χρόνου που απαιτείται για να επιδιορθωθεί ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι στις εργασίες του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται, κάθε μήνα 

και η παροχή εκπαίδευσης, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι άτυπη, σύντομη και 

προσφέρεται σε ατομικό επίπεδο. 

Συστάσεις: 

 Να καθοριστεί γραπτώς η διαδικασία που θα ακολουθείται, τόσο για τις επιδιορθώσεις 

όσο και για άλλες εργασίες, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός και 

καταμερισμός της εργασίας από τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου, ο οποίος 

οφείλει να γνωρίζει όλες τις εργασίες που εκτελούνται. 

Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, λόγω της φύσης των εργασιών που 

εκτελεί ο εμπειρογνώμονας, η λεπτομερής/σχολαστική καταγραφή των αιτημάτων/ 

προβλημάτων και του αντίστοιχου χρόνου επίλυσης/υλοποίησής τους δεν βοηθά κατ΄ 

ανάγκη στην καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών του και δεν είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις εφικτή διότι ένα πρόβλημα που θα δηλωθεί σε αίτημα μπορεί να επιλυθεί σε 

10 λεπτά ή σε μία ώρα, χωρίς αυτό να μπορεί να ελεγχθεί.  Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι είναι 

δεδομένο ότι, ο χρόνος εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών ρουτίνας, είτε αυτές 

αφορούν στο πρώτο ή στο δεύτερο ωράριο υπολογίζεται στις δύο ώρες περίπου, με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. 

Εν κατακλείδι, μας πληροφόρησε ότι ο Συντονιστής, ο οποίος έχει σφαιρική εικόνα για όλα 

όσα γίνονται και αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του κυβερνητικού Τμήματος, 

ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε κριθεί αναγκαίο τον Υπεύθυνο του 

συγκεκριμένου Κλάδου. 
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 Εφόσον η ανάγκη εκπαίδευσης είναι συνεχής, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοργάνωσης 

εκπαίδευσης όλου του προσωπικού του κυβερνητικού Τμήματος, ώστε να μην 

αναλώνεται χρόνος κάθε μήνα για ατομικές εκπαιδεύσεις. 

δ. Καταγραφή ωρών εργασίας. Από την έναρξη της εργασίας του τον Ιούνιο του 2019, ο 

εμπειρογνώμονας χτυπά κάρτα για σκοπούς καταγραφής των ωρών εργασίας του, αλλά, όπως 

ενημερωθήκαμε, περί τα μέσα Μαρτίου του 2020, το σύστημα καταγραφής χρόνου προσέλευσης 

και αναχώρησης τέθηκε εκτός λειτουργίας και δεν μπορούσαν να εκτυπωθούν οι σχετικές 

καταστάσεις. Λόγω του ότι δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση του συστήματος, εγκαταστάθηκε νέο, 

το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 4.5.2020. 

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, για υποβολή των καταστάσεων που εκτυπώνονται από το 

σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αναχώρησης, για την περίοδο από τον Ιούνιο 

του 2019 μέχρι τις 24 Ιουνίου του 2020, το ΤΥΠ μάς ενημέρωσε ότι οι εν λόγω καταστάσεις δεν 

αρχειοθετήθηκαν γιατί ο εμπειρογνώμονας δεν είναι υπάλληλος. Κατά συνέπεια, το ΤΥΠ ζήτησε 

από τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει αντίγραφα των καταστάσεων που είχε φυλάξει ο ίδιος, 

αλλά  αυτά δεν κάλυπταν ολόκληρη την προαναφερόμενη περίοδο, αφού δεν τις είχε φυλάξει 

όλες. Συγκεκριμένα, δεν μας υποβλήθηκαν καταστάσεις για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 

2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και για τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ για τον μήνα Απρίλιο 

του 2019 μάς υποβλήθηκε χειρόγραφο παρουσιολόγιο, λόγω του ότι, όπως προαναφέρουμε, το 

σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αναχώρησης ήταν εκτός λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Κλάδου, ο εμπειρογνώμονας εργάστηκε συνολικά 

208 ημέρες κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών, από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 

2020, αλλά αυτό δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, αφού δεν υπάρχουν οι καταστάσεις καταγραφής 

της ώρας εισόδου/εξόδου για ολόκληρη την περίοδο. 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 11 της συμφωνίας, το αίτημα του Αναδόχου για 

πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή και να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό αποδοχής που θα εκδώσει η Αναθέτουσα Αρχή και το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο 

δηλώνει τις πραγματικές ημέρες παροχής υπηρεσιών, το συνολικό μηνιαίο πληρωτέο ποσό και 

τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. 

Σύσταση: Συστήσαμε όπως, αφού οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, με βάση τη συμφωνία, 

βασίζονται στις ανθρωποημέρες εργασίας του εμπειρογνώμονα και όχι στα παραδοτέα, ως 

κανονικά θα έπρεπε, το ΤΥΠ όφειλε να φυλάσσει τις εν λόγω καταστάσεις. 

Η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι, μετά το τέλος κάθε μήνα, εκτυπώνεται μηνιαία 

κατάσταση από το Σύστημα Ωρομέτρησης, η οποία παραδίδεται στον εμπειρογνώμονα για 

ενημέρωση και για σκοπούς πληρωμής.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι αντίγραφο της 

κατάστασης αυτής δεν τηρείται σε φυσικό αρχείο, καθώς όλη η πληροφόρηση βρίσκεται 

αποθηκευμένη στο μηχανογραφικό Σύστημα Ωρομέτρησης και είναι προσβάσιμη ανά πάσα 

στιγμή.   

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι όταν ζητήσαμε αυτές τις καταστάσεις δεν μας δόθηκε η πιο πάνω 

απάντηση αλλά ζητήθηκε από τον εμπειρογνώμονα να τις προσκομίσει.   
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Επιπρόσθετα, η Αν. Διευθύντρια μάς πληροφόρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την υπόδειξή μας, οι 

σχετικές καταστάσεις θα εκτυπώνονται από το Σύστημα Ωρομέτρησης και θα φυλάσσονται, ώστε 

σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής τους από το Σύστημα (π.χ. κατεστραμμένα αρχεία) να είναι 

διαθέσιμες. 

ε. Καταστάσεις καταγραφής της ώρας εισόδου/εξόδου. Από τις πιο πάνω υποβληθείσες 

καταστάσεις, παρατηρήσαμε ότι για κάποιες ημέρες ο εμπειρογνώμονας δεν είχε χτυπήσει 

κάρτα, για κάποιες από αυτές αναγράφεται ως δικαιολογία  «Δεν είχα κάρτα» ή γίνεται αναφορά 

σε  συγκεκριμένη αργία, ενώ για άλλες δεν υπάρχει καμία καταγραμμένη δικαιολογία. Όπου δεν 

καταγράφεται δικαιολογία, ο Υπεύθυνος του συγκεκριμένου Κλάδου μάς πληροφόρησε ότι 

ορισμένες φορές ο εμπειρογνώμονας τον ενημερώνει ότι θα απουσιάσει και, νοουμένου ότι δεν 

θα υπάρξει πρόβλημα για την εκτέλεση της εργασίας και θα συμπληρώσει τις ώρες του, αυτός 

συναινεί. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει αστερίσκος είτε στην ώρα εισόδου είτε στην ώρα 

εξόδου. Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΥΠ, όπου υπάρχει αστερίσκος, ο εμπειρογνώμονας 

συμπληρώνει το έντυπο «Ενημέρωση Χρόνου Προσέλευσης/Αποχώρησης Υπαλλήλου», το οποίο 

υπογράφει ο Υπεύθυνος του συγκεκριμένου Κλάδου για να δικαιολογήσει την παρέμβαση στο 

σύστημα καταγραφής χρόνου. Αυτό συμβαίνει όταν ο εμπειρογνώμονας μεταβαίνει σε 

Επαρχιακό Γραφείο του κυβερνητικού Τμήματος, για το οποίο είναι υπεύθυνος ο συγκεκριμένος 

Κλάδος, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε από την έναρξη της ημέρας. 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στο σύστημα καταγραφής χρόνου προσέλευσης και αναχώρησης 

τον Φεβρουάριο του 2020, διαπιστώσαμε ότι, σε περίοδο 30 ημερών εργασίας, ο 

εμπειρογνώμονας παρέλειψε να κτυπήσει την κάρτα εξόδου του πέντε φορές. Διαπιστώσαμε, 

επίσης, ότι για τρεις φορές που παρέλειψε να κτυπήσει την κάρτα εξόδου δεν υπήρχε 

καταχωρισμένο έντυπο «Ενημέρωση Χρόνου Προσέλευσης/Αποχώρησης Υπαλλήλου» στον 

Φάκελό του. 

Όπως παρατηρήσαμε, ο εμπειρογνώμονας δεν συμπληρώνει την ώρα προσέλευσης στο πιο πάνω 

έντυπο, αλλά μόνο την ώρα αποχώρησης.  

Σύσταση: Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας και ανεξάρτητα από τις πιο πάνω παρατηρήσεις 

μας, ότι η αποζημίωση του Αναδόχου θα έπρεπε κανονικά να βασιζόταν σε συγκεκριμένα 

παραδοτέα, εφόσον στα έγγραφα του διαγωνισμού καθορίζεται ειδικό ωράριο, θα έπρεπε να 

ληφθούν μέτρα για καταγραφή όλων των στοιχείων που να τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας 

του εμπειρογνώμονα. 

Η Αν. Διευθύντρια μάς πληροφόρησε για τη διαδικασία που ακολουθεί το ΤΥΠ, χωρίς ωστόσο να 

μας δώσει εξήγηση για τις τρεις μέρες που δεν υπήρχε κτύπημα κάρτας κατά την έξοδο του 

εμπειρογνώμονα και για τις οποίες δεν υπήρχε στον προσωπικό του φάκελο καταχωρημένο το 

έντυπο «Ενημέρωση χρόνου Προσέλευσης/Αποχώρησης Υπαλλήλου», ούτε και για το κατά πόσο 

θα τεκμηριώνεται γραπτώς η συναίνεση του Υπεύθυνου του συγκεκριμένου Κλάδου για μη 

προσέλευση του εμπειρογνώμονα για εργασία, είτε με συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου ή 

άλλως πως, ώστε να ενημερώνεται κατάλληλα το σύστημα καταγραφής της ώρας 

εισόδου/εξόδου και ο φάκελός του.  
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στ. Μη έλεγχος της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου. Όπως διαπιστώσαμε, δεν ασκείται έλεγχος 

στη μηνιαία Έκθεση Προόδου που ετοιμάζει ο εμπειρογνώμονας. 

Η πιο πάνω διαπίστωση πηγάζει από τα όσα καταγράφουμε στις προηγούμενες παραγράφους, 

αλλά και από το γεγονός ότι στη μηνιαία Έκθεση Προόδου, που επισυνάπτεται στο δελτίο 

πληρωμής, με το οποίο πληρώθηκε ο Ανάδοχος το ποσό των €2.334,78 για την παροχή 

υπηρεσιών για τον Μάιο του 2020, ο εμπειρογνώμονας δηλώνει ότι είχε «εμπλοκή στις εργασίες 

που αφορούν Επεξεργασία Συνόλου Δεδομένων (Batch Processing) και εκτελούνται εκτός 

κανονικού κυβερνητικού ωραρίου (15:30-18:00)…», ενώ σύμφωνα με την κατάσταση που 

εκτυπώθηκε από το σύστημα καταγραφής χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης για τον Μάιο του 

2020, το ωράριο που εργάστηκε ο εμπειρογνώμονας κυμάνθηκε μεταξύ των ωρών 7:16-16:09. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι η λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων στη μηνιαία Έκθεση 

Προόδου και στη μηνιαία Κατάσταση Παραδοτέων που ετοιμάζονται από τον εμπειρογνώμονα και 

τον Υπεύθυνο, αντίστοιχα και επισυνάπτονται στα δελτία πληρωμής, είναι ακριβώς η ίδια.  

Τα πιο πάνω υποδηλώνουν ότι η Κατάσταση Παραδοτέων είναι αντιγραφή της Έκθεσης Προόδου, 

χωρίς να προηγείται οποιοσδήποτε έλεγχος από τον Υπεύθυνο. 

Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, ο έλεγχος που εκτελείται στη μηναία Έκθεση 

Προόδου βασίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία, όπως εργασίες που ο χρόνος εκτέλεσής τους είναι 

εφικτό να εκτιμηθεί, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, με επικέντρωση στον συνολικό αριθμό των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που τυγχάνουν ελέγχου επιδιόρθωσης και στον συνολικό αριθμό των 

εγκαταστάσεων “Active directory” και λογισμικού συστήματος.  Επιπρόσθετα, στις εργασίες 

ρουτίνας, είτε αυτές αφορούν στο πρώτο ή στο δεύτερο ωράριο, οι οποίες εκτελούνται 

καθημερινά και ο χρόνος εκτέλεσής τους υπολογίζεται στις δύο ώρες περίπου κάθε μέρα, που 

εάν δεν εκτελεστούν έγκαιρα και ορθά, θα παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων του κυβερνητικού Τμήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος ο 

συγκεκριμένος Κλάδος. 

Επίσης, η Αν. Διευθύντρια μάς διευκρίνισε ότι, το κυβερνητικό Τμήμα απέστειλε στις 22.4.2020 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο ζητούσε όπως το Σύστημά του παραμείνει σε λειτουργία το 

απόγευμα κάθε Δευτέρας, Τρίτης και Πέμπτης, εκτός των ωρών 15:00-16:00, με σκοπό οι 

Λειτουργοί του Τμήματος να έχουν τη δυνατότητα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας και την 

επέκταση του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις (μέχρι τέλος Ιουνίου του 2020), οι εργασίες του δεύτερου ωραρίου 

δεν έτρεχαν το απόγευμα, αλλά οι περισσότερες από αυτές εκτελούνταν το πρώτο ωράριο της 

επόμενης ημέρας.  Αυτός είναι και ο λόγος που στη μηναία Έκθεση Προόδου για τον μήνα Μάιο 

του 2020 δηλώνεται ότι ο εμπειρογνώμονας έχει εμπλακεί σε εργασίες του δεύτερου ωραρίου, 

ενώ το ωράριό του, καθ΄ όλο τον συγκεκριμένο μήνα, έφτανε λίγο μετά τις 16:00. 

ζ. Ιδιωτική απασχόληση.  Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 

εμπειρογνώμονας διατηρεί κατάστημα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό δεν 

απαγορεύεται από τη σύμβαση, νοουμένου ότι ο εμπειρογνώμονας δεν απασχολείται στο 

κατάστημα κατά τη διάρκεια των ωρών που παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠ.  
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Για να αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η κατανομή των 

εργασιών και ο καθορισμός του ωραρίου του εμπειρογνώμονα από τον Υπεύθυνο του 

συγκεκριμένου Κλάδου, καθώς και ο καθορισμός διαδικασιών (βλ. σύστασή μας στην παράγραφο 

(γ) πιο πάνω), ώστε να είναι σε θέση να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο. 

Η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΥΠ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 

εισηγήσεις/παρατηρήσεις μας και θα προχωρήσει σε βελτίωση των διαδικασιών επιμερισμού και 

παρακολούθησης των εργασιών που εκτελούνται από τον εμπειρογνώμονα.  
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6. Γενικά συμπεράσματα  

Το Υφυπουργείο και τα Τμήματά του, ΤΗΕ και ΤΥΠ, δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με τους Νόμους, 

Κανονισμούς, Οδηγίες και Εγκυκλίους. 

Ειδικότερα, εντοπίσαμε αδυναμίες/παρατυπίες σχετικά με την τακτική που ακολουθείται από το 

Υφυπουργείο και τα Τμήματά του και αφορά στις διαδικασίες που σε αρκετές περιπτώσεις οι 

μεταγενέστερες της αρχικής ανάθεσης συμβάσεις για εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης ή 

αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, ανατίθενται απευθείας στους Αναδόχους 

των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, πάγια 

θέση της Υπηρεσίας μας είναι όπως το Υφυπουργείο/Τμήμα θα πρέπει να προβαίνει σε επαρκή 

τεκμηρίωση που να αιτιολογεί πλήρως ότι δεν υφίσταται άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος να 

έχει την τεχνογνωσία να παρέχει ανάλογη με την απαιτούμενη υπηρεσία, όπως απαιτείται από 

τις σχετικές πρόνοιες της περί Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας.  

Χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγματα, τα οποία στηρίζουν/επιβεβαιώνουν την πιο πάνω 

θέση μας, αποτελούν και οι πρόσφατες αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών με 

αριθμό 33/2021 και 35/2021, οι οποίες ακύρωσαν την απόφαση του ΣΠΥΟ να εγκρίνει σχετικό 

αίτημα του ΤΥΠ για ανάθεση του Διαγωνισμού αρ. ΤΥΠ2021/012/Δ/Α, «Διαγωνισμός Διαδικασίας 

με Διαπραγμάτευση για Επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ)», μέσω 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στον υφιστάμενο Ανάδοχο για 

το ποσό των €8.879.248,00 + ΦΠΑ, εφόσον κρίθηκε ότι δεν είχαν τεκμηριωθεί επαρκώς οι λόγοι 

προσφυγής στην πιο πάνω διαδικασία, με βάση τις σχετικές πρόνοιες της περί Δημοσίων 

Συμβάσεων νομοθεσίας. 

Με βάση την εν λόγω απόφαση, η σχετική υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής (ΤΥΠ) και του υφιστάμενου Ανάδοχου, κηρύχθηκε ανενεργή, με όλες τις συνεπακόλουθες 

συνέπειες από την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. 
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7. Γενικές συστάσεις 

Το Υφυπουργείο και τα Τμήματά του, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 

ενεργούν πάντοτε σε συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες 

για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους. 

Επίσης, να εφαρμόζονται αυστηρά οι πρόνοιες της περί Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η αμφισβήτηση και η καταχώρηση προσφυγών εναντίον αποφάσεων των 

Αναθετουσών Αρχών, με κίνδυνο την ακύρωσή τους, με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές για 

το δημόσιο συνέπειες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους για τη Διοίκηση του 

Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

Τα στοιχεία του πίνακα στην παράγραφο (α) λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας από το FIMAS. Τα 

στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το 

Υφυπουργείο, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη 

διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

α. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 0 

Δαπάνες 23.148.003 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Δαπάνες 
προσωπικού 

153.820 146.605 7.215 4,69 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

101.900 1.398 100.502 98,63 

Μεταβιβάσεις 23.197.000 23.000.000 197.000 0,85 

Σύνολο  23.452.721 23.148.003 304.717 1,30 

β. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 0 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 77.285 

γ.  Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό  

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 24 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   781.731 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 8.752 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  32.572 
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Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 7 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   108.793 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  15.542 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 2 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  19.665 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 146 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  9.833 

δ.  Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  2 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  Δεν τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχήματος και Μηνιαίο 
Κοστολόγιο Οχήματος 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 817 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΕΚΨΠ/01/2022 

Παράρτημα 2 

 

    
 

Παράρτημα 2 – Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους για το Τμήμα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Τα στοιχεία του πίνακα στην παράγραφο (α) λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας από το FIMAS. Τα 

στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το 

Υφυπουργείο, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη 

διαβεβαίωσηγια την ορθότητά τους. 

α. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 20.928.137 

Δαπάνες 4.144.770 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Εισπράξεις από 
έμμεσους φόρους 

8.925.510 20.810.481 11.884.971 - 

Χορηγίες ΕΕ - 2.543 2.543 - 

Άλλα έσοδα 15.410 115.113 99.703 - 

Σύνολο 8.940.920 20.928.137 11.987.217 - 

Δαπάνες 
προσωπικού 

799.592 781.512 18.080 2,26 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

1.839.400 1.230.569 608.831 33,10 

Μεταβιβάσεις 1.775.520 1.742.512 33.008 1,86 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

49.030 27.814 21.216 43,27 

Έργα 380.000 362.363 17.637 4,64 

Σύνολο  4.843.548 4.144.770 698.772 14,43 

β.  Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά - 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 3.020 
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γ.  Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό  

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 22 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   930.268 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  42.285 

Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 2 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   79.320 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  39.660 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.20201 4 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  90.332 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  22.583 

1
 Ο ένας εκ των τεσσάρων ωρομίσθιων απασχολείται στο ΤΗΕ με μερική απασχόληση. 

δ.  Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  4 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  14.463 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 1.457 

ε.  Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερ. 

πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

  €    
Γραφεία – Λεωφόρος Στροβόλου 
286 - 2048 - Στρόβολος 

1.298 102.000 7.4.2004 1.4.2013 31.3.2017 
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Παράρτημα 3 – Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους για το Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

Τα στοιχεία του πίνακα στην παράγραφο (α) λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας από το FIMAS. Τα 

στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το 

Υφυπουργείο, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη 

διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

α. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 6.863 

Δαπάνες 22.371.898 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Χορηγίες ΕΕ - 2.971 2.971 - 

Άλλα έσοδα 18.040 3.892 (14.148) - 

Σύνολο  18.040 6.863 (11.177) - 

Δαπάνες 
προσωπικού 

9.179.788 8.475.383 704.405 7,67 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

2.872.205 2.048.538 823.667 28,68 

Μεταβιβάσεις 4.040 3.500 540 13,37 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

15.154.511 11.844.477 3.310.034 21,84 

Σύνολο  27.210.544 22.371.898 4.883.646 17,78 

β. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 

Εισπρακτέα ποσά 0 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.172.838 

γ. Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό  

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 174 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές1 6.992.545 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 34.505 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  40.187 
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Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 51 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές1  1.811.842 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  35.526 

1
 Οι συνεισφορές εργοδότη υπολογίστηκαν ως ποσοστό των δαπανών του έκτακτου και του μόνιμου προσωπικού στο σύνολο των 

πραγματικών δαπανών (από το FIMAS) του συνόλου του προσωπικού, που περιλαμβάνει βασικό μισθό, τιμαριθμικά επιδόματα 
και 13

ο
 μισθό. Τα ποσά δεν απέχουν πολύ από τις καταστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου, αλλά δεν υπολογίστηκαν με ακρίβεια. Το 

κόστος της μισθοδοσίας του εναλλάξιμου προσωπικού υπολογίστηκε, με κάθε επιφύλαξη, από τις καταστάσεις που στάλθηκαν 
από το Γενικό Λογιστήριο. 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 3 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  68.815 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 0 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  22.938 

δ. Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  Δεν τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων 
και Μηνιαίο Κοστολόγιο Οχήματος 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 112 

 


