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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 

Ο έλεγχος των Σχολικών Εφορειών ανατέθηκε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 του περί 

της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), σε 

ιδιώτες ελεγκτές.  Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Πολλές Εφορείες λειτουργούν χωρίς να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περί Σχολικών 

Εφορειών Νόμου, αναφορικά με την κατάρτισή τους σε σώμα. 

 Η παραλαβή/παράδοση των βιβλίων, εγγράφων κ.λπ., κατά την ανάληψη των καθηκόντων 

των νέων Εφορειών, δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. 

 Πολλές Εφορείες δεν συνεδριάζουν όπως ορίζει ο Νόμος και δεν τηρούν πρακτικά με τον 

σωστό τρόπο. 

 Πολλές Εφορείες δεν καταρτίζουν τον Ετήσιο Προϋπολογισμό τους έγκαιρα. Επίσης, 

παρατηρούνται αδυναμίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

 Πολλές Εφορείες δεν ετοιμάζουν και δεν υποβάλλουν λογαριασμούς εντός των προθεσμιών 

που ορίζει ο Νόμος. 

 Υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις, όσον αφορά στην τήρηση των στοιχείων για το 

προσωπικό των Εφορειών.  Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται παρουσιολόγιο. 

 Το Ταμείο Διευθυντή χρησιμοποιείται, σε πολλές περιπτώσεις, για πληρωμές που δεν 

εμπίπτουν στα πλαίσια του Νόμου. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται ορθά τα Μητρώα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας. 
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2. Εισαγωγή 

Οι Σχολικές Εφορείες λειτουργούν με βάση τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο (Ν.108(Ι)/1997). 

Κυριότερη αρμοδιότητά τους αποτελεί η οικονομική διαχείριση των σχολείων και, σε συνεργασία 

με τη διεύθυνση των σχολείων, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 

Οι Δημαρχούμενες Σχολικές Εφορείες απαρτίζονται από έντεκα μέλη, εκ των οποίων τα επτά 

αναδεικνύονται με εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και 

του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου και τα άλλα 

τέσσερα μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάμεσα από τα μέλη του, ως εκπρόσωποί 

του. 

Οι Σχολικές Εφορείες Κοινοτήτων απαρτίζονται από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, με 

πρόεδρο τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, ενώ αναφορικά με σύμπλεγμα που 

περιλαμβάνει μέχρι τέσσερεις Κοινότητες ή περισσότερες από τέσσερεις Κοινότητες, η συγκρότηση 

των Εφορειών γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4(2)(γ) και 4(2)(δ) του περί Σχολικών 

Εφορειών Νόμου. 

Η θητεία των Σχολικών Εφορειών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, είναι πενταετής και αρχίζει 

από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία εκλογής ή ορισμού της Εφορείας και λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους από την έναρξη της θητείας της.  

Κατά τη σχολική χρονιά 2020/2021, λειτουργούσαν 168 Σχολικές Εφορείες. Η συνολική χορηγία 

που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την κάλυψη 

των λειτουργικών τους δαπανών για το ημερολογιακό έτος 2020, ήταν €63.474.474. 

Με τη θέσπιση και εφαρμογή του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου 1997 (108(I)/1997) ο Γενικός 

Ελεγκτής ανέλαβε τον έλεγχο των λογαριασμών όλων των Σχολικών Εφορειών. Από τη σχολική 

χρονιά 2004/2005, με την υποχρεωτική λειτουργία της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, οι Σχολικές 

Εφορείες τηρούν επιπρόσθετα και λογαριασμούς για την Προδημοτική Εκπαίδευση. 
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3.  Ευρήματα και συστάσεις 

Οι κυριότερες παρατηρήσεις από τον έλεγχο των ιδιωτών ελεγκτών είναι οι ακόλουθες.  

3.1 Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία Σχολικών Εφορειών 

Με βάση το άρθρο 8(1) του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου (ο Νόμος), οι Εφορείες έχουν την 

ευθύνη της γενικής διαχείρισης των σχολείων του Δήμου ή της Κοινότητας ή του Συμπλέγματος, 

που βρίσκονται στα όριά της. Με βάση το άρθρο 6 του Νόμου, το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από 

τον ορισμό των μελών τους, οι Εφορείες πρέπει να καταρτίζονται σε σώμα και να γνωστοποιούν το 

όνομα του Προέδρου και τα ονόματα του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία που εκλέγονται, 

στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Διαπιστώσαμε ότι οι πλείστες 

Εφορείες εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις προαναφερόμενες διατάξεις 

του Νόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Εφορειών. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Σχολικές Εφορείες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

Νόμου, να καταρτίζονται σε σώμα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Νόμος και να 

γνωστοποιούν τα σχετικά στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

3.2 Παραλαβή/παράδοση κατά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων 

Εφορειών. 

Με την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες Σχολικές Εφορείες των Κοινοτήτων, διαπιστώσαμε 

περιπτώσεις όπου η απερχόμενη Εφορεία δεν ετοίμασε λογαριασμούς για όλα τα σχολικά έτη της 

θητείας της και δεν είχαν υπογραφεί πιστοποιητικά παραλαβής και παράδοσης σε όλες τις 

περιπτώσεις αλλαγής Σχολικών Εφορειών. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) διασφαλίσει την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την ετοιμασία των 

λογαριασμών και την παράδοση/παραλαβή των σχετικών εγγράφων και λογαριασμών κατά την 

ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Εφορεία.  

3.3 Συνεδριάσεις Σχολικών Εφορειών – Τήρηση πρακτικών 

Οι Σχολικές Εφορείες, ως συλλογικά όργανα, πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα 

με τον Νόμο και να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου, όπως προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία. Διαπιστώσαμε ότι οι πλείστες Σχολικές Εφορείες δεν συνεδριάζουν ή δεν 

τηρούν πρακτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ενώ σε ορισμένες Κοινότητες, οι 

αποφάσεις που αφορούν σε θέματα των Εφορειών λαμβάνονται σε συνεδρίες των Κοινοτικών 

Συμβουλίων. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Σχολικές Εφορείες συνεδριάζουν και τηρούν πρακτικά, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές πρόνοιες του περί Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 
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3.4 Προϋπολογισμοί – υποβολή, έγκριση και εκτέλεση 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16(1) του Νόμου, οι Προϋπολογισμοί των Σχολικών 

Εφορειών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν την 1η Μαΐου κάθε χρόνου, για το επόμενο 

σχολικό έτος. Ορισμένες Εφορείες εξακολουθούν να μην υποβάλουν Προϋπολογισμούς για όλα τα 

σχολικά έτη, άλλες υποβάλουν τους Προϋπολογισμούς τους με καθυστέρηση, ενώ σε αρκετές 

Εφορείες παρατηρούνται ελλείψεις και αδυναμίες στη διαχείριση της χορηγίας και στην εκτέλεση 

του Προϋπολογισμού. Παρά τις ενέργειες του ΥΠΠΑΝ για ενίσχυση των Σχολικών Εφορειών της 

υπαίθρου, με τη συμπερίληψη στους Προϋπολογισμούς Κονδυλίου για «Αγορά Υπηρεσιών», που 

αφορά στην αγορά λογιστικών υπηρεσιών από τις Εφορείες που δεν στελεχώνονται από 

Επιμελητές, τα πιο πάνω θέματα δεν έχουν διευθετηθεί. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Σχολικές Εφορείες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

Νόμου, σε σχέση με την ετοιμασία, έγκριση και εκτέλεση των Προϋπολογισμών, οι οποίοι να 

καταρτίζονται, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες και τη δυνατότητα εκτέλεσής τους. 

3.5 Ετοιμασία και υποβολή λογαριασμών για έλεγχο 

Σύμφωνα με τον Νόμο, μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου, οι 

λογαριασμοί κάθε Σχολικής Εφορείας κλείνουν και, αφού εξεταστούν και επικυρωθούν από τη 

Σχολική Εφορεία και υπογραφούν από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και άλλα δύο τουλάχιστον μέλη της, 

υποβάλλονται για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι πλείστες Σχολικές 

Εφορείες εξακολουθούν να υποβάλλουν τους λογαριασμούς με καθυστέρηση. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, οι λογαριασμοί που υποβάλλονται δεν επικυρώνονται από την 

Εφορεία και δεν υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και άλλα δύο τουλάχιστον μέλη της, 

όπως προβλέπει ο Νόμος. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Σχολικές Εφορείες συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου 

και υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους για έλεγχο, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. 

3.6 Αποδείξεις είσπραξης και εντάλματα πληρωμής 

Αρκετές Εφορείες δεν εκδίδουν αποδείξεις είσπραξης, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος 

της ορθότητας των εισπράξεων. Επίσης, δεν εκδίδουν εντάλματα πληρωμής, κατάλληλα 

συμπληρωμένα και τεκμηριωμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για επιβεβαίωση των 

δαπανών τους. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως το ΥΠΠΑΝ διασφαλίσει ότι όλες Εφορείες συμμορφώνονται 

με τις σχετικές εγκυκλίους και υποδείξεις, καθώς και με τις διατάξεις του Νόμου και εφαρμόζουν 

τις πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία. 



ΕΙΔΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΣΕ/01/2022 

 
 

5 
 

3.7 Μισθοδοσία προσωπικού Σχολικών Εφορειών 

Σε αρκετές από τις Σχολικές Εφορείες Κοινοτήτων δεν τηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία, για 

σκοπούς υπολογισμού και ελέγχου της μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, δεν 

τηρείται παρουσιολόγιο, στο οποίο όλοι οι υπάλληλοι να καταγράφουν ενυπόγραφα την ώρα 

προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι πλήρως 

ενημερωμένα τα δελτία υπηρεσίας του προσωπικού ή/και οι προσωπικοί φάκελοι και φάκελοι 

αδειών, και δεν υπάρχει υπογραμμένη Συλλογική Σύμβαση, ώστε να μπορούν να επιβεβαιωθούν 

οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες τηρούν κατάλληλα ενημερωμένα 

παρουσιολόγια, δελτία υπηρεσίας, προσωπικούς φακέλους και φακέλους αδειών. Επίσης, να 

τηρούν Συλλογική Σύμβαση, ώστε να υπάρχουν να απαραίτητα στοιχεία για σκοπούς υπολογισμού 

και ελέγχου της μισθοδοσίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών. 

3.8 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Διαπιστώσαμε περιπτώσεις, όπου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζεται ως 

δηλωμένος εργοδότης το Κοινοτικό Συμβούλιο, αντί η Σχολική Εφορεία. 

Παρατηρήσαμε, επίσης, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρείται το Μητρώο Ανάκτησης 

Επιδόματος Ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο πρέπει να 

καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται για επίδομα ασθενείας, ώστε να 

παρακολουθείται και να ενημερώνεται με τις επιταγές που παραλαμβάνονται και με τις αποδείξεις 

είσπραξης. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες μεριμνήσουν για τη σωστή δήλωση εργοδότη 

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τηρούν όλα τα απαραίτητα μητρώα που απαιτούνται για 

τον χειρισμό των θεμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

3.9 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου/εποπτικός έλεγχος 

Σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι Σχολικές Εφορείες, αφού 

λαμβάνουν χορηγία για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, 

να διασφαλίζουν την εφαρμογή ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

Στις πλείστες Σχολικές Εφορείες δεν υπάρχει σύστημα εσωτερικού ελέγχου και σε συνδυασμό με 

τη μη άσκηση αποτελεσματικού εποπτικού ελέγχου από το ΥΠΠΑΝ, δημιουργούνται προβλήματα 

και αδυναμίες στην ορθολογιστική διαχείριση της λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών. 
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Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως το ΥΠΠΑΝ προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για 

συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αναφορικά με την τήρηση αποδοτικών και 

αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τις Σχολικές Εφορείες. 

3.10 Εξουσιοδότηση πληρωμών και υπογραφή επιταγών 

Ορισμένες Εφορείες δεν έχουν ορίσει τα Μέλη τα οποία εξουσιοδοτούν τις πληρωμές, 

υπογράφουν τις επιταγές που εκδίδονται από την Εφορεία και διαχειρίζονται τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς. 

3.11 Ταμείο Διευθυντή 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8(2)(ιβ) του Νόμου, κάθε Εφορεία υποχρεούται να παρέχει 

στους Διευθυντές των σχολείων που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά της, κατά την έναρξη κάθε 

σχολικού έτους, το ποσό των €6,83 για κάθε εγγεγραμμένο μαθητή, με κατώτερο όριο τα €854,30. 

Το ποσό αυτό, ενδείκνυται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής 

έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτήρια ή εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για αντικατάσταση 

ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. 

Επίσης, ο εκάστοτε Διευθυντής πρέπει, κατά το τέλος του σχολικού έτους, να παραδίδει στη 

Σχολική Εφορεία κατάσταση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και 

πληρωμών που πραγματοποίησε. 

Ακολούθως, σε περίπτωση που δεν έχει δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο 

συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος. 

Στις πλείστες Εφορείες, το Ταμείο Διευθυντή χρησιμοποιείται και για πληρωμές που δεν εμπίπτουν 

στα πλαίσια του Νόμου. Επίσης, στο τέλος του έτους δεν υποβάλλονται από όλους τους Διευθυντές 

οι σχετικές καταστάσεις. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Σχολικές Εφορείες ζητούν και αρχειοθετούν τις τραπεζικές 

καταστάσεις από όλα τα Ταμεία Διευθυντή και να ενημερώνουν τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων για τις πληρωμές που δύνανται, βάσει του Νόμου, να πραγματοποιούν από το Ταμείο 

Διευθυντή.  

3.12 Ίδρυση Ταμείων Προνοίας από Σχολικές Εφορείες 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, οι Εφορείες δύνανται να ιδρύουν Ταμείο Προνοίας για το 

προσωπικό τους, στη βάση Κανονισμών που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 

προηγούμενους ελέγχους, διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου οι Εφορείες, στην προσπάθεια 

εφαρμογής των προνοιών των συλλογικών συμβάσεων ή εφαρμογής των οδηγιών του ΥΠΠΑΝ, αντί 

να ιδρύσουν Ταμείο είχαν δημιουργήσει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εφορείας ή 

ακόμα και υπαλλήλου της Εφορείας, στους οποίους καταθέτονταν οι εισφορές υπό μορφή 
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αποταμίευσης. Μετά από σχετικές συστάσεις, η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται πλέον από την 

πλειοψηφία των Εφορειών, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες διαχειρίζονται τα Ταμεία Προνοίας του 

προσωπικού, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς και εξασφαλίζουν την έγκριση του Εφόρου 

Ταμείων Προνοίας πριν τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου.  Επίσης, να γίνονται οι αποκοπές 

και συνεισφορές για το προσωπικό, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από τον 

Έφορο Ταμείων Προνοίας. 

3.13 Προσφορές 

Διαχρονικά διαπιστώνουμε ελλείψεις και αδυναμίες στα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες 

προσφορών. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπογράφονται δηλώσεις σύγκρουσης συμφέροντος, πριν 

την αξιολόγηση ή/και κατακύρωση μιας προσφοράς, ώστε να επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα μέλη 

μίας Εφορείας που κατακύρωσαν τις προσφορές είχαν έμμεσο ή άμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε 

σύμβαση. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι Εφορείες δεν τηρούν ολοκληρωμένα Μητρώα Προσφορών 

ή/και Μητρώα Συμβολαίων, αφού δεν καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για όλες τις 

προσφορές και σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται κατάλληλη εκτίμηση του κόστους των έργων 

και ενώ το κόστος υπερβαίνει τα σχετικά όρια που προνοούνται στον περί Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.73(Ι)/2016), δεν 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που αφορούν σε ανοικτούς διαγωνισμούς. Επίσης, σε κάποιες 

περιπτώσεις έγιναν δαπάνες πέραν των σχετικών ορίων, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε 

διαδικασία προσφορών. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες, πριν την προκήρυξη οποιουδήποτε 

διαγωνισμού, να προβαίνουν σε κατάλληλη εκτίμηση του κόστους των έργων και να εξασφαλίζουν 

τις ανάλογες πιστώσεις. Για τους διαγωνισμούς των οποίων το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 

σχετικά όρια, να τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν σε ανοικτούς διαγωνισμούς.  

Κατά τη διάρκεια ανοίγματος, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, τα παρόντα μέλη να 

υπογράφουν δηλώσεις σύγκρουσης συμφέροντος.  

Οι Εφορείες να υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με 

κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων για ποσά 

πέραν των €2.000. 

Να τηρούνται ορθά συμπληρωμένα και ολοκληρωμένα Μητρώα Προσφορών και Μητρώα 

Συμβολαίων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών να τηρείται ορθά, με βάση τη νομοθεσία και σε κάθε 

περίπτωση οι αποφάσεις κατακύρωσης προσφορών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 
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3.14 Μητρώο Διπλοτύπων 

Ορισμένες Εφορείες δεν τηρούν κατάλληλο μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα 

διπλότυπα που παραλαμβάνονται από το ΥΠΠΑΝ, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες τηρούν κατάλληλο μητρώο διπλοτύπων.  

3.15 Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρείται μητρώο, για την παρακολούθηση και εντοπισμό του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες τηρούν κατάλληλα διαγραμμισμένο μητρώο 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.  

3.16 Μητρώα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 

Παρατηρήσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται ή δεν ενημερώνονται ορθά τα Μητρώα 

Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας. 

Επίσης, αρκετές Εφορείες δεν διενεργούν ετήσια φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών 

στοιχείων των σχολικών μονάδων και δεν αποστέλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Η ακίνητη περιουσία στην οποία στεγάζονται τα σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 

περιέρχεται στην κατοχή και εξουσία της οικείας Σχολικής Εφορείας και εγγράφεται στο όνομα του 

Προέδρου της Εφορείας. Ωστόσο, τα πλείστα ακίνητα δεν είναι εγγεγραμμένα, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Νόμου.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες ενημερώνουν ορθά τα Μητρώα Κινητής 

Περιουσίας, καταχωρίζοντας έγκαιρα τις προσθήκες και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, η φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων των σχολικών μονάδων να γίνεται 

ετήσια και να τηρείται Μητρώο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, στο οποίο να εγγραφούν όλα τα ακίνητα των 

σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον Νόμο. 

3.17 Ενοίκια 

Παρατηρήσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Εφορείες δεν τηρούν Μητρώο Ενοικίων ή το Μητρώο 

τηρείται αποκλειστικά για τα κυλικεία και όχι για όλα τα ενοικιαζόμενα υποστατικά. 

Επίσης, αρκετές Εφορείες δεν παρακολουθούν τα εισπρακτέα ενοίκια και δεν λαμβάνουν μέτρα 

για την έγκαιρη είσπραξή τους. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως οι Εφορείες τηρούν πλήρως ενημερωμένα μητρώα για όλα 

τα ενοίκια εισπρακτέα/πληρωτέα, στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς συμβολαίου 
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και παρακολουθούν τη διαδικασία είσπραξης των ενοικίων, ώστε έγκαιρα να λαμβάνουν μέτρα για 

την είσπραξή τους. 
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4. Γενικά συμπεράσματα 

Από τον έλεγχο των Σχολικών Εφορειών φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ακολουθούνται 

σωστά οι διαδικασίες που καθορίζουν οι νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία των Εφορειών και 

οι βέλτιστες πρακτικές, σχετικά με την τήρηση των λογαριασμών και την ετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Γενικές συστάσεις 

Οι Σχολικές Εφορείες να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου και να τηρούν σωστά όλα τα 

λογιστικά βιβλία και έγγραφα και να ετοιμάζουν έγκαιρα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 


