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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους 
φορείς και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της  ΚΔ και του άρθρου 81 του περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική 
Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο 
πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) για το έτος 2021. Σημειώνουμε παράλληλα ότι, εντός του 
2021 και 2022, η Υπηρεσία μας διενήργησε τους πιο κάτω διαχειριστικούς ελέγχους, σε σχέση με 
το ΥΔΔΤ, για τους οποίους εκδόθηκαν ξεχωριστές Ειδικές Εκθέσεις: 

 Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενέργησε η 
Αστυνομία για διαπίστωση της τήρησης των μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν, για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων. Εκδόθηκε 
η Ειδική Έκθεση ΑΣΤ/01/2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στις 
16.6.2022. 

 Διαχειριστικός έλεγχος ενταλμάτων. Εκδόθηκε η Ειδική Έκθεση ΕΝΤ/01/2021, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στις 18.10.2021. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω. Συναφώς 
αναφέρουμε  ότι το δείγμα το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, δεν περιλάμβανε 
οποιεσδήποτε συναλλαγές για τη Διοίκηση του Υπουργείου και το Κρατικό Αρχείο. Για την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία επιλέγηκαν συναλλαγές που αφορούσαν σε απολαβές υπαλλήλων, από 
τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψαν οποιαδήποτε ευρήματα. 

1.1 Αστυνομία  

 Για την πενταετή/5.000 ωρών, επιθεώρηση δύο ελικοπτέρων της Μονάδας Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων, η Αστυνομία προέβη στη σύναψη σύμβασης αξίας €925.824, που αφορούσε σε 
προγραμματισμένες εργασίες. Για την υλοποίηση της σύμβασης και επιδιόρθωσης των 
ελικοπτέρων καταβλήθηκε, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου, συνολικό ποσό 
€4.033.958 πλέον ΦΠΑ, παρουσίασε δηλαδή αύξηση ύψους €2,5 εκ., σε σχέση με την αρχική 
εκτίμηση. Θεωρούμε ότι ο χειρισμός της σύμβασης δεν ήταν σύννομος. 

 Μη ορθή ενημέρωση του Μητρώου Συμβολαίων και Μητρώου Εντύπων. 

 Συστήσαμε την ορθή ενημέρωση των Μητρώων, σύμφωνα και με τις πρόνοιες των 
εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Εντοπίσαμε διαφορές μεταξύ της κατάστασης με τα ποσά που εισπράττονται μέσω διαδικτύου 
για εξώδικα πρόστιμα που ετοιμάζει το Τμήμα Τροχαίας, με αυτή που υποβάλλεται από την 
εταιρεία JCC. 

 Εισηγηθήκαμε τη διερεύνηση και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, το συντομότερο δυνατόν. 

 Διαπιστώσαμε καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός στην υλοποίηση ορισμένων πληρωμών. 
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 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί της Καταπολέμησης των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο του 2012, σύμφωνα με τον 
οποίο, η προθεσμία πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου ή την ημερομηνία αποδοχής του έργου/αγαθών/υπηρεσιών. 

 Το Αρχηγείο Αστυνομίας δεν ετοίμασε βεβαίωση που  να επιβεβαιώνει, μετά από δικούς τους 
ελέγχους, στον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών 
που διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση, κατά παράβαση σχετικής εγκυκλίου του 
Γενικού Λογιστηρίου.  

 Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία της πιο πάνω κατάστασης, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της 
σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεσμεύσεων που τηρείτο έχει καταστραφεί, χωρίς την ύπαρξη 
αντιγράφου. 

 Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων, εισηγηθήκαμε την τήρηση αντιγράφων 
ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων. 

 Παρατηρείται καθυστέρηση στην είσπραξη του οφειλόμενου ποσού για την επιτήρηση 
ιδιωτικής Μαρίνας στη Λεμεσό. 

 Εισηγηθήκαμε να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη 
αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού από την εν λόγω εταιρεία. 

 Δεν ετοιμάζονται συμφωνητικά έγγραφα για όλες τις συμβάσεις άνω των €5.000, με 
αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται και καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία, όπως προνοεί ο περί Χαρτοσήμων Νόμος. 

 Συστήσαμε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. 

 Παρατηρήσαμε μεγάλη καθυστέρηση στη καταχώριση των δημόσιων συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με συνοπτική διαδικασία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-
Procurement). 

 Εισηγηθήκαμε την έγκαιρη καταχώριση των δημόσιων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με 
συνοπτική διαδικασία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) και 
συμμόρφωση με της πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Συνεχίζει να εκκρεμεί η είσπραξη συνολικού ποσού €280.758 από τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο, που αφορά σε αντιμισθία ειδικών αστυφυλάκων κατά τα έτη 2015 - 2018. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα εκκρεμεί για μεγάλη χρονική περίοδο, εισηγηθήκαμε να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για  επίλυσή του, το συντομότερο δυνατό. 

 Εξακολουθούν να εκκρεμούν οφειλές που αφορούν σε τέλη για ετήσιες συνδρομές 
συστημάτων συναγερμού και λανθασμένες κλήσεις. Το ακριβές ποσό της οφειλής δεν είχε 
υπολογιστεί αφού, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχαν καταγραφεί τα εισπρακτέα 
ποσά στις 31.12.2021. 
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 Εισηγηθήκαμε την άμεση καταγραφή των εισπρακτέων ποσών και τη λήψη ενεργειών για 
είσπραξή τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εντοπιστούν οι οφειλέτες, 
συστήσαμε τη διαγραφή τους, με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Δημοσιονομικής και 
Λογιστικής Οδηγίας. 

1.2 Τμήμα Φυλακών 

 Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών 
κρατουμένων με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται στο 
μηχανογραφημένο σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου. Από το 2015 μέχρι και σήμερα, τα 
λογιστικά λάθη στα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων παραμένουν 
απροσδιόριστα/αδιευκρίνιστα, όσον αφορά στη δυνατότητα συμφιλίωσής τους με τα 
υπόλοιπα των αντίστοιχων καταστάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Σημειώνουμε ότι στο 
παρελθόν εντοπίστηκαν περιστατικά καταχρήσεων στους εν λόγω λογαριασμούς. 

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα ως υψηλού κινδύνου και κρίνει αναγκαίο όπως 
καταβληθούν προσπάθειες για άμεση επίλυσή του. 

 Το Τμήμα Φυλακών δεν ετοίμασε βεβαίωση που να επιβεβαιώνει, μετά από δικούς του 
ελέγχους, στον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών 
που διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση, κατά παράβαση σχετικής εγκυκλίου του 
Γενικού Λογιστηρίου.  

 Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία της πιο πάνω κατάστασης, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της 
σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Πληρωμές που αφορούσαν σε συγκεκριμένη συναλλαγή συνολικού ποσού €143.132, δεν 
περιλαμβάνονταν στο Μητρώο Δεσμεύσεων, κατά παράβαση των προνοιών σχετικής 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 

 Εισηγηθήκαμε την περίληψη των πιο πάνω πληρωμών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και 
συστήσαμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την τήρηση του Μητρώου. 

 Στον Γενικό Λογαριασμό Προκαταβολών περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν σε  
υπερπληρωμές σε δύο Δεσμοφύλακες που έχουν παραιτηθεί. 

 Συστήσαμε την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για ανάκτηση των πιο πάνω 
ποσών, το συντομότερο δυνατόν. 
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2. Εισαγωγή 

Οι δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφορούν κυρίως σε θέματα 
σχετικά με τη δημόσια τάξη και την πυροσβεστική. Στο Υπουργείο υπάγονται τα πιο κάτω Τμήματα: 

 Διοίκηση 

 Αστυνομία 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Τμήμα Φυλακών 

 Κρατικό Αρχείο 

Διοίκηση 

Η Διοίκηση του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα υπαγόμενα Τμήματα, αναλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων: 

 Την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
Υπουργείου και ειδικότερα των νομοθεσιών γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης, του 
δικονομικού δικαίου, ποινικού δικαίου, νομοθετημάτων για τη μεταχείριση 
αδικοπραγούντων, κλάδων του αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νομοθεσιών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό τους. 

 Τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία 
των δικαστηρίων. 

 Τη μελέτη της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς συμβάσεις, που σχετίζονται με 
νομικά θέματα και τη συνομολόγηση διμερών συμβάσεων νομικής συνεργασίας με άλλες 
χώρες, καθώς και την εφαρμογή τους. 

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

 Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου για τη διαφύλαξη, 
συντήρηση και διαχείριση των αρχείων. 

 Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Φυλακών και την εφαρμογή της ποινικής 
πολιτικής και ειδικά της πολιτικής αναφορικά με τη μεταχείριση των παραβατών. 

 Τον συντονισμό, την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν στη γυναίκα, με 
στόχο την ισότιμη συμμετοχή της σε όλους τους τομείς της ζωής και τον εκσυγχρονισμό του 
οικογενειακού δικαίου. 

 Τη διεξαγωγή εγκληματολογικών και συναφών μελετών, αναγκαίων για τη διαμόρφωση και 
εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. 
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Αστυνομία 

Αποστολή της Αστυνομίας είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων που ζουν, 
εργάζονται ή επισκέπτονται τη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό, η Αστυνομία ασκεί τις εξουσίες της 
σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη 
της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των 
παρανομούντων. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η ασφάλεια και διάσωση της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από 
τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. 

Τμήμα Φυλακών 

Tο Τμήμα Φυλακών έχει ως πρωταρχική αποστολή: 

 Την ασφαλή κράτηση των κρατουμένων που παραπέμπονται σε αυτήν από τα δικαστήρια. 

 Τη διασφάλιση συνθηκών φυλακής που εγγυώνται το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 Την ίση μεταχείριση των κρατουμένων, χωρίς καμία διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, 
γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των 
κρατουμένων. 

 Την ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των κρατουμένων 
παρέχοντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργική αναψυχή, 
προβληματισμό, αυτοκριτική και αυτογνωσία. 

 Την καθοδήγηση και βοήθεια κρατουμένων σε μια νέα αρχή στη ζωή. 

Κρατικό Αρχείο 

Η κύρια αποστολή του Κρατικού Αρχείου, ως τόπου φύλαξης των δημόσιων αρχείων, είναι να 
παραλαμβάνει από κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού 
Αρχείου Νόμο, τα αρχεία εκείνα που πρέπει να φυλαχτούν μόνιμα και να τα κρατεί για επίσημη 
χρήση. 

Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ΥΔΔΤ  

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων του Υπουργείου είναι: 

 Ο περί Αστυνομίας Νόμος (Κεφ. 285)  

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

 Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος (Ν.208/1991) 
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 Από τις 15.10.2021, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αυτονομηθεί, αφού το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με Απόφασή του, καθόρισε την πιο πάνω ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021 (Ν.100(Ι)/2021). Προηγουμένως 
αποτελούσε, διοικητικά, Τμήμα της Αστυνομίας. 

Προϋπολογισμός 

Το Υπουργείο χρηματοδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό και όλες οι δαπάνες εγκρίνονται 
από τον ελέγχοντα λειτουργό (Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) 
και ελέγχονται από τη Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου.  
Ο Προϋπολογισμός της Διοίκησης του ΥΔΔΤ και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, για το 2021, ήταν 
ως ακολούθως:  

Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου για το 2021, ανήλθαν στα €342,9 εκ. 
και το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 88,8% (€304,4 εκ.). Η 
κατανομή του πιο πάνω ποσού, στα επιμέρους Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου, αναλύεται 
στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως (Διοίκηση)

€4,8 εκ.

Αστυνομία

€271,9 εκ. 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία

€41,8 εκ.

Τμήμα 
Φυλακών

€23,1 εκ.

Κρατικό    
Αρχείο

€1,2 εκ.
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

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

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

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

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

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

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της ορθότητας και κανονικότητας δείγματος συναλλαγών 
του ΥΔΔΤ, που επιλέχθηκε για έλεγχο, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του 
ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων 
της ΚΔ.    

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.  

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

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΔΤ/02/2022 

 
 

9 
 

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

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους 
ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών κατάλληλων 
τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, υπό 
τη μορφή ελεγκτικής γνώμης ή/και άλλης έκθεσης, ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
δίκαια ή/και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και το 
κανονιστικό πλαίσιο.    

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα 
δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί 
αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις 
αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση 
με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.   

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε 
στοιχεία που υποβλήθηκαν από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως και τα Τμήματά του, σε 
επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και 
αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και 
στη διενέργεια συναντήσεων και 
συνεντεύξεων με τις Διευθύνσεις και 
το προσωπικό του Υπουργείου. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2021, εκτός 
όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 
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Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Αρχηγό Αστυνομίας και στη 
Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην 
παρούσα Έκθεση. 

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

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

 Ο περί Αστυνομίας Νόμος (Κεφ. 285)  

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

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014) 

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

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

 Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμος (Ν.100(Ι)/2021) 

 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 201/2007) 

 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 138/2016) 

 Οι περί Φυλακών Γενικοί Κανονισμοί (ΚΔΠ 12/97) 

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

 Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 

 Αστυνομικές Διατάξεις 

 Κανονισμοί Κυβερνητικών Αποθηκών 

Επίσης, για τον υπό αναφορά έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου, Κανονιστικές 
Διοικητικές Πράξεις, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις και Εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου και του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των Τμημάτων του.   
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

Τα αναλυτικά στοιχεία για τη Διοίκηση και κάθε Τμήμα του Υπουργείου παρουσιάζονται στα 
Παραρτήματα 1-5. 

Τα στοιχεία του πίνακα της παραγράφου 4.1 εξάχθηκαν από την Υπηρεσία μας από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) και τα στοιχεία του 
πίνακα της παραγράφου 4.2 μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων που ετοιμάστηκαν για συλλογή και 
καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΛ. Τα στοιχεία των υπόλοιπων 
πινάκων παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το Υπουργείο, μετά από αίτημα της 
Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι πραγματικές δαπάνες από το 2010 μέχρι το 2021 και σύγκριση 
της ποσοστιαίας αύξησης των δαπανών του ΥΔΔΤ και της ποσοστιαίας αύξησης των συνολικών 
δαπανών της Δημοκρατίας. 
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4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 24.787.657 
Δαπάνες 304.444.836 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 18.010.030 22.537.644 4.527.614  

Χορηγίες ΕΕ 2.450.010 2.250.013 (199.997)  

ΣΥΝΟΛΟ 20.460.040 24.787.657 4.327.617  

Δαπάνες προσωπικού 278.755.355 258.994.843 19.760.512 7,09 

Λειτουργικές δαπάνες 41.063.926 29.806.789 11.257.137 27,41 

Μεταβιβάσεις 1.043.460 968.638 74.822 7,17 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

1.968.060 1.253.596 714.464 36,30 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

11.558.810 7.305.408 4.253.402 36,80 

Έργα 8.481.274 6.115.561 2.365.713 27,89 

ΣΥΝΟΛΟ 342.870.885 304.444.835 38.426.050 11,21 

4.2 Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά 2.037.281 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 2.024.351 

4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 5.099 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 35 
Έκτακτο προσωπικό 953 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 306 

Σύνολο 6.393 
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4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1.602 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  20.263.617 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 2.604.331 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Tα υποστατικά και οι άλλοι χώροι που ενοικιάζονται από τη Διοίκηση και τα Τμήματα του 
Υπουργείου παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 1-5. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας  και συστάσεις 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της  Κυπριακής Δημοκρατίας 
για το έτος 2021, επιλέγηκε για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη 
μεθοδολογία, δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών από το FIMAS, σε σχέση με το ΥΔΔΤ. 
Επιπρόσθετα, επιλέγηκε για έλεγχο δείγμα απολαβών υπαλλήλων και ωρομίσθιων, για 
συγκεκριμένο μήνα, από το Σύστημα Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου. Σημειώνουμε ότι το 
δείγμα που επιλέγηκε δεν περιλάμβανε οποιεσδήποτε συναλλαγές για τη Διοίκηση του 
Υπουργείου και το Κρατικό Αρχείο. 

Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο παρατίθενται ξεχωριστά για την Αστυνομία και το Τμήμα 
Φυλακών. 

5.1 Αστυνομία 

5.1.1  Επιθεώρηση δύο ελικοπτέρων της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Αστυνομία προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την πενταετή/5.000 
ωρών επιθεώρηση δύο ελικοπτέρων BELL 412, με εκτιμώμενη αξία τα €2.689.075.  Σύμφωνα με τις 
οδηγίες προς τους οικονομικούς φορείς, το ποσό αυτό αφορά στην εκτιμώμενη, από την 
αναθέτουσα αρχή, πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς να 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή τυχόν 
παρατάσεων της σύμβασης.  Ως κριτήριο ανάθεσης καθορίστηκε η πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει τιμής. Ως τόπος παροχής υπηρεσιών καθορίστηκαν οι 
εγκαταστάσεις του επιτυχόντος επισκευαστικού κέντρου. 

Λήφθηκαν τρεις προσφορές και αφού αξιολογήθηκαν, η προσφορά κατακυρώθηκε σε Τσέχικη 
εταιρεία για συνολικό ποσό εκτιμημένης δαπάνης της σύμβασης τo €1.502.795.  Στις 10.2.2020, 
υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, όπου γίνεται αναφορά σε συνολική αξία της σύμβασης ύψους 
€925.824 για την πενταετή/5.000 ωρών επιθεώρηση των δύο ελικοπτέρων.  Στο αντικείμενο της 
σύμβασης γίνεται επίσης αναφορά στην παροχή εξαρτημάτων με έκπτωση 10% επί του καταλόγου 
της κατασκευάστριας εταιρείας και καθορίζεται το κόστος επιπρόσθετης μέσης εργατοώρας στα 
€104,79.  Στη βάση των πιο πάνω, το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου 
υπολογίστηκε στα €1.502.795. 

Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου, διαπιστώσαμε ότι το συνολικό ποσό που 
καταβλήθηκε στο πλαίσιο της πιο πάνω σύμβασης ανήλθε στα €4.033.958, πλέον ΦΠΑ. Σε ερώτημά 
μας για τους λόγους που οδήγησαν στη σημαντική αυτή υπέρβαση, μας αναφέρθηκε ότι κατά την 
επιθεώρηση προέκυψε η ανάγκη για επισκευή των μηχανών των δύο ελικοπτέρων.  Σύμφωνα με 
ενημερωτικό σημείωμα της Αστυνομίας προς την Υπηρεσία μας, οι μηχανές του ενός ελικοπτέρου 
στάλθηκαν στην Αγγλία για επισκευή.  Το επιπρόσθετο κόστος ανήλθε στο €1.123.941 και η 
αρμόδια για το θέμα Επιτροπή της Αστυνομίας έκρινε ότι τα τεχνικά ευρήματα, το κόστος των 
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εξαρτημάτων και οι εργατοώρες ήταν ορθά και δικαιολογημένα.  Συνεπώς, το Αρχηγείο προχώρησε 
στην πληρωμή του ποσού.  Όσον αφορά στο δεύτερο ελικόπτερο, αναφέρεται ότι το κόστος 
επιδιόρθωσης των μηχανών του ανήλθε στις €758.593.  Και πάλι η αρμόδια για το θέμα επιτροπή 
της Αστυνομίας έκρινε ότι τα τεχνικά ευρήματα, το κόστος των εξαρτημάτων και οι εργατοώρες 
ήταν ορθά και δικαιολογημένα, ωστόσο λόγω έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων, η επιδιόρθωση 
αναστάληκε μέχρι την εξεύρεση και έγκρισή τους.  Μετά από την εξασφάλιση του απαραίτητου 
Κονδυλίου από τον Προϋπολογισμό του 2021, η Αστυνομία προχώρησε με την επιδιόρθωση των 
μηχανών.   

Προς αιτιολόγηση της πιο πάνω απόφασής της, η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι, εάν δεν προχωρούσε 
άμεσα στην επιδιόρθωση των μηχανών, θα επωμιζόταν με αύξηση ύψους 7% επί του κόστους των 
εξαρτημάτων, που θα επέφερε επιπλέον επιβάρυνση ύψους €45.000 στο κόστος επισκευής.  
Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι το κόστος συναρμολόγησης και επιστροφής των μηχανών στην 
Πράγα, καθώς και εκείνο της μεταφοράς, αποσυναρμολόγησης και επιθεώρησης από δεύτερη 
εταιρεία, για σκοπούς υποβολής προσφοράς, θα υπερέβαινε το κόστος εξοικονόμησης που θα 
μπορούσε να κερδηθεί από μια τέτοια διαδικασία.  Ανέφερε επίσης ότι εξασφαλίστηκε έκπτωση 
ύψους $10.000. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Η συνολική αξία της σύμβασης για τις προγραμματισμένες εργασίες, καθορίστηκε στο ποσό 
των €925.824, το οποίο, με τα προνοητικά ποσά για αγορά εξαρτημάτων και εργατοωρών, 
ανέρχεται σε €1.502.795. Η πολύ σημαντική υπέρβαση των σχεδόν €2,5 εκ. που 
παρατηρήθηκε, αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς την εξασφάλιση 
σχετικής έγκρισης, η οποία μάλιστα ούτε καν θα μπορούσε να είχε δοθεί αφού, ακόμη κι αν 
υποθέσουμε ότι τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 72(1) (β) του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (73(Ι)/2016), η 
αύξηση της τιμής θα έπρεπε να είχε περιοριστεί στο 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
(€925.824).  Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του εν λόγω άρθρου, στις περιπτώσεις 
όπου δεν τηρούνται οι πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του ιδίου άρθρου, τότε απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.   

 Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, το ποσό των €925.824 αφορούσε μόνο στην 
επιθεώρηση των ελικοπτέρων και περιλάμβανε συγκεκριμένες προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης. Από την επιθεώρηση θα προέκυπταν τεχνικά ευρήματα, το κόστος 
αποκατάστασης των οποίων θα ήταν πολλαπλάσιο του κόστους της επιθεώρησης. Η 
Επιτροπή Κατάρτισης Προδιαγραφών εκτίμησε τη συνολική δαπάνη του έργου στις 
€2.689.075 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η προσφορά αξιολογήθηκε βάσει Πίνακα Αξιολόγησης, με την 
Τσέχικη εταιρεία να προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή των €1.502.795 με 
επιπρόσθετες ώρες και εξαρτήματα. Πέραν του ποσού των €925.824 που αφορούσε σε 
προγραμματισμένες εργασίες, η εταιρεία κατόπιν επιθεώρησης των ελικοπτέρων θα 
παρουσίαζε τα τεχνικά ευρήματα και το κόστος αποκατάστασής τους σε εργατοώρες και 
εξαρτήματα. Η Επιτροπή, κατόπιν επιθεώρησης, ενέκρινε το κόστος αποκατάστασής τους, 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΔΤ/02/2022 

 
 

16 
 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις. Πέραν αυτού του ποσού, η Επιτροπή σταμάτησε το 
έργο μέχρι την εξασφάλιση επιπρόσθετων πιστώσεων. 

 Πέραν του γεγονότος της σύγκρουσης με τις πιο πάνω πρόνοιες της νομοθεσίας, η άποψη ότι 
η νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα ήταν ασύμφορη είναι ατεκμηρίωτη και δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή. 

 Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι, τεχνικά, από τη στιγμή που τα ευρήματα δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν από την Επιτροπή Κατάρτισης Προδιαγραφών, λόγω του ότι οι 
μηχανές δεν επιθεωρούνται σε αυτό το τεχνικό επίπεδο, η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Έργου δεν μπορούσε να προβεί σε ανοικτό διαγωνισμό με άγνωστα ευρήματα. Επιπρόσθετα, 
παρέθεσε σειρά από λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι, ακόμα και μετά την παράθεση των 
ευρημάτων από το επισκευαστικό κέντρο της Αγγλίας και πάλι δεν θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν σε ανοικτό διαγωνισμό. Μας πληροφόρησε ακόμη ότι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης αξιολόγησε τη δυνατότητα να εξεταστούν οι μηχανές από δεύτερο/τρίτο 
επισκευαστικό κέντρο, αλλά έκρινε ότι ήταν οικονομικά ασύμφορο να ακολουθηθεί η 
διαδικασία νέου διαγωνισμού. 

 Η σιωπηρή ανάθεση της επισκευής της μηχανής του δεύτερου ελικοπτέρου, τη στιγμή που 
δεν υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις και μετακύλισή της στο επόμενο έτος, δημιούργησε 
δέσμευση της Δημοκρατίας για το επόμενο έτος, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
έγκριση. 

 Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι τo ποσό των €2.595.000 είχε υποβληθεί και 
συμπεριληφθεί στο προϋπολογισμό του έτους 2021 για την επιδιόρθωση των ελικοπτέρων 
Bell 412 και τη συντήρηση των υφιστάμενων ελικοπτέρων της ΜΑΕΠ. Η έγκριση για την 
παραγγελία των εξαρτημάτων των μηχανών, δόθηκε για να μπορούν να εξασφαλιστούν οι 
τιμές του έτους 2020 για να εξοικονομηθεί η αύξηση του 7%. Τα εξαρτήματα θα 
παραδίδονταν εντός του έτους 2021. Η επισκευή των μηχανών ολοκληρώθηκε εντός του 
έτους 2021 και το σχετικό τιμολόγιο υποβλήθηκε για πληρωμή στις 26.5.2021. Η έγκριση για 
την παραγγελία των εξαρτημάτων των μηχανών δόθηκε με τον ίδιο τρόπο που δόθηκαν όλες 
οι άλλες εγκρίσεις για τα άλλα τεχνικά ευρήματα/παρατηρήσεις. 

Επιπρόσθετα, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της Υπηρεσίας μας, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς 
ανέφερε τα πιο κάτω: 

 Με τη σύναψη μιας νέας διαδικασίας προσφοράς, θα υπήρχε ένα κόστος που θα ξεπερνούσε 
τις €150.000 πριν την ανάθεση στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Επίσης, ο χρόνος για την 
ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας θα υπέρβαινε το ένα έτος και οι τεχνικές δυσκολίες θα 
έκαναν την πιο πάνω διαδικασία πρακτικά αδύνατη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν 
επέλεξε να οδηγηθεί σε τέτοιες τεχνικές δυσκολίες με επικίνδυνες επιπλοκές για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

 Το πρώτο ελικόπτερο καθηλώθηκε για 11 μήνες και παραδόθηκε στις 4.2.2021. Το δεύτερο 
ελικόπτερο αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Η καθυστέρηση στην 
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ολοκλήρωση της συντήρησής του οφείλεται στις επιπτώσεις της επιδημίας Covid, στο χρονικό 
διάστημα των 11 μηνών που απαιτήθηκαν μέχρι την εξασφάλιση επιπρόσθετων πιστώσεων 
από την Αστυνομία και στο χρονικό διάστημα των 13 μηνών για τη διαδικασία επιδιόρθωσης 
του ουραίου. 

 Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας σε αεροπορικές δραστηριότητες μειώνεται   
κάθε φορά που καθηλώνεται πτητικό μέσο. Το πρόγραμμα πτήσεων και εκπαίδευσης 
διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πτητικών μέσων. 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, διενεργήθηκε σε όλους τους προηγούμενους 
διαγωνισμούς επιθεώρησης των ελικοπτέρων Bell 412 και AW139. 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από δυο μηχανικούς και ένα ηλεκτρονικό 
αεροσκαφών με πείρα 30+ ετών έκαστος στη συντήρηση πτητικών μέσων. Ο σκοπός της, είναι 
να εκτελεστεί σωστή συντήρηση στο πιο χαμηλό δυνατό κόστος και σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης. 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση ότι η Αστυνομία ενήργησε με τρόπο που συνιστά κατάφωρη 
παραβίαση της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας και παρέλειψε να εξασφαλίσει τις 
αναγκαίες εγκρίσεις για τις πρόσθετες δαπάνες που διενήργησε. Ο δε όλος χειρισμός δεικνύει 
ελλιπή προγραμματισμό της όλης διαδικασίας συντήρησης. 

5.1.2  Μητρώο Συμβολαίων 

Διαπιστώσαμε ότι το Μητρώο Συμβολαίων ενημερώνεται με τις πληρωμές που διενεργούνται, 
κάποτε σε ευρώ και κάποτε σε ξένο νόμισμα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η 
παρακολούθηση του συνολικού ποσού που αφορά στη σύμβαση, σε σύγκριση  με τις αντίστοιχες 
πληρωμές. 

Σύσταση: Το Μητρώο Συμβολαίων να ενημερώνεται πάντοτε με το ίδιο νόμισμα, για σκοπούς 
επιβεβαίωσης της πληρωμής του ορθού ποσού, βάσει των όρων της σύμβασης.   

5.1.3  Καταστροφή εντύπων και βιβλίων είσπραξης  

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, αφού διενεργηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία 
καταστροφής των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, 
ακολουθεί η διαγραφή τους από τα Μητρώα Εντύπων. Διαπιστώσαμε τη μη ορθή ενημέρωση του 
Μητρώου Εντύπων μετά από καταστροφή Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού 
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.    

Σύσταση: Ορθή εφαρμογή των προνοιών της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας.   

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ενημέρωσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των 
προνοιών της σχετικής εγκυκλίου. 
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5.1.4  Χρηματικές Ποινές και Εξώδικες Ρυθμίσεις 

Η κατάσταση που ετοιμάζει το Τμήμα Τροχαίας, με τα ποσά που εισπράττονται μέσω διαδικτύου 
με τη χρήση πιστωτικών καρτών και αφορούν στην επιβολή εξώδικων προστίμων, δεν 
συμφιλιώνεται στο τέλος κάθε μήνα με αυτή που υποβάλλεται από την εταιρεία JCC. Κατά τον 
έλεγχο εντοπίσαμε ατακτοποίητες διαφορές για διάφορους μήνες. 

Σύσταση: Διερεύνηση και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, το συντομότερο δυνατόν, καθώς και 
διεξαγωγή συμφιλίωσης σε μηνιαία βάση. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, έχουν δοθεί οδηγίες για  περαιτέρω διερεύνηση 
του θέματος και το αποτέλεσμα θα μας κοινοποιηθεί. 

5.1.5  Προθεσμίες Πληρωμής στις Εμπορικές Συναλλαγές 

Σύμφωνα με εγκύκλιο Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με τον περί της Καταπολέμησης των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο του 2012 (Ν. 123(I)/2012), η 
προθεσμία πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του 
τιμολογίου ή την ημερομηνία αποδοχής του έργου/αγαθών/υπηρεσιών (όποια είναι η 
μεταγενέστερη). Η σφραγισθείσα/αναγραφόμενη ημερομηνία του τιμολογίου θα αποτελεί και το 
επίσημο αποδεικτικό της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου. Επίσης, οι Προϊστάμενοι των 
Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, ως Ελέγχοντες Λειτουργοί, έχουν υποχρέωση να τηρούν και να 
εποπτεύουν σε συνεχή βάση, ένα αποτελεσματικό και έγκαιρο σύστημα παραλαβής, ελέγχου και 
πληρωμής όλων των παραληφθέντων τιμολογίων, με σκοπό την ικανοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των Υπηρεσιών τους και αποφυγή πληρωμής τυχόν αποζημιώσεων για 
καθυστερήσεις στην πληρωμή. 

Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός στην υλοποίηση ορισμένων 
πληρωμών. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του «περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων 
Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 2012 (Ν. 123(I)/2012)». 

Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η πάγια πολιτική της Διεύθυνσης Οικονομικών αλλά και 
όλων των Υπηρεσιών της Αστυνομίας, είναι η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όσον 
αφορά στην πληρωμή όλων των τιμολογίων και ως εκ τούτου, ο Διευθυντής Διεύθυνσης 
Οικονομικών έχει επαναφέρει εκ νέου το θέμα της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του περί 
Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών Νόμο του 2012 (Ν.123(Ι)/2012). 

5.1.6  Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα 

Στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη χρηματοοικονομική διαχείριση στον Δημόσιο 
Τομέα, θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα μητρώα/έντυπα και να ελέγχεται η ορθότητά τους. 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, οι Διευθύνσεις Λογιστικής και 
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Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του κάθε Υπουργείου/Τμημάτων/Υπηρεσιών, θα πρέπει για κάθε 
έτος, να επιβεβαιώνουν μετά από δικούς τους ελέγχους, στον Γενικό Διευθυντή κάθε Υπουργείου, 
την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών που διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση. 
Η ίδια κατάσταση πρέπει να κοινοποιείται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω κατάσταση δεν ετοιμάστηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας, επειδή, 
όπως μας αναφέρθηκε, δεν δόθηκαν οποιεσδήποτε οδηγίες για εφαρμογή της πιο πάνω εγκυκλίου, 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι  
τα μητρώα/έντυπα τηρούνται ορθά και ελέγχονται από τον ελέγχοντα λειτουργό. 

5.1.7  Μητρώο Δεσμεύσεων 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, ο Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων θα πρέπει να 
τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεσμεύσεων και να ενημερώνει το Μητρώο με κάθε έγκριση που θα 
δίδει. Όταν ζητήθηκε το σχετικό μητρώο για έλεγχο, μας αναφέρθηκε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, 
διότι είχε καεί ο σκληρός δίσκος του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου είχε αποθηκευτεί και η 
διαδικασία  ετοιμασίας του σε έντυπη μορφή, ήταν πολύ  χρονοβόρα. 

Σύσταση: Να τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων προς αποφυγή 
παρόμοιων καταστάσεων. Τα αντίγραφα να ετοιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών. 

5.1.8 Επιτήρηση ιδιωτικής Μαρίνας στη Λεμεσό  

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17.5.1990, έχει επικυρωθεί συμφωνία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιωτική εταιρεία, για την επιτήρηση ιδιωτικής Μαρίνας στη 
Λεμεσό, που έχει κηρυχθεί ως λιμάνι εισόδου στη Δημοκρατία, από πλευράς ασφάλειας και 
άσκησης του αναγκαίου διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου. Η πρόταση προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο προέβλεπε ότι, η Διεύθυνση της Μαρίνας θα αναλάμβανε την υποχρέωση να 
καταβάλλει, από 1.7.1990, τους αρχικούς μισθούς που αφορούν στην κλίμακα Α3 (βασικό μισθό 
πλέον το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα) πλέον επιβάρυνση 25% για συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα, για  δέκα αστυφύλακες. Η πληρωμή της αποζημίωσης θα καταβαλλόταν ανά εξάμηνο, 
εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου.  

Παρατηρείται καθυστέρηση στην είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, αφού στις 25.1.2022 
στάλθηκε επιστολή προς την εταιρεία για να το εμβάσει, το οποίο όμως εισπράχθηκε στις 
25.5.2022, δηλαδή με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών.  

Σύσταση: Να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποπληρωμή του 
οφειλόμενου ποσού από την εν λόγω εταιρεία. 
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5.1.9 Συνοπτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

Σύμφωνα με τον περί Χαρτοσήμων Νόμο (19/1963), όλα τα έγγραφα τα οποία καταγράφονται στο 
Πρώτο Παράρτημα της εν λόγω νομοθεσίας, υπόκεινται σε τέλος αξίας ίσης προς το ποσό που 
καθορίζεται στο πιο πάνω Παράρτημα, εάν αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που 
βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε ζητήματα ή πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη 
Δημοκρατία, ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξής τους. 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώσαμε ότι για τρεις προσφορές δεν έχει υπογραφεί 
συμφωνητικό έγγραφο, μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφοροδότη. Για τις εν λόγω 
συμβάσεις, η αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου, 
εφόσον η αξία της προσφοράς είναι άνω των €5.000.  Επίσης, θα έπρεπε να υπολογιστούν και 
καταβληθούν τέλη χαρτοσήμου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προνοεί ο πιο πάνω Νόμος.  

Σημειώσαμε, παράλληλα, ότι στο Άρθρο 90(1)(β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (Ν.73(Ι)/2016), περιγράφεται η 
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς 
αυτό να αναιρεί την  υποχρέωση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, να προβαίνουν 
στην υπογραφή Σύμβασης με τον προσφοροδότη στον οποίο κατακυρώθηκε προφορικά ή γραπτώς 
μια προσφορά. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, για σκοπούς καλής πρακτικής και διασφάλισης των 
συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να υπογράφεται σύμβαση σε όλες τις κατηγορίες 
διαγωνισμών.    

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Χαρτοσήμων Νόμου 19/1963. 

5.1.10 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων και αποστολή στοιχείων 
στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ).   

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου και την ισχύουσα νομοθεσία, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) συγκεκριμένα στοιχεία, αμέσως μετά από την ανάθεση των 
συμβάσεων.  

Η υποχρέωση ενημέρωσης του Συστήματος e-Procurement αφορά και στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει, με τη σύναψη των σχετικών 
συμβάσεων, να καταχωρίζονται στο σύστημα e-Procurement τα στοιχεία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που διενεργήθηκε, οι πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση και η ανάλογη 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που παρέχεται στο σύστημα e-Procurement, όπου 
εφαρμόζεται. Από την υποχρέωση ενημέρωσης εξαιρούνται μόνο οι απευθείας αναθέσεις 
συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας μέχρι €2.000 για έργα και προμήθειες ή €5.000 για υπηρεσίες. 
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Επίσης, επισημάναμε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα συνολικά στατιστικά στοιχεία 
πρέπει να διαβιβάζονται σε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων, τουλάχιστον ανά τριετία. Μαζί με τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, απαιτείται όπως η 
έκθεση περιλαμβάνει και τα στοιχεία των συχνότερων περιπτώσεων πλημμελούς εφαρμογής, 
περιλαμβανομένων των πιθανών διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας, περιπτώσεων απάτης, ή άλλων παράνομων συμπεριφορών.  

Στο Μητρώο Προσφορών Συμβάσεων με συνοπτικές διαδικασίες που τηρείται στο Τμήμα 
Συμβάσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, το 2021 έχουν καταχωριστεί 197 συμβάσεις, εκ των οποίων 
οι 17 έχουν ακυρωθεί. Αν και με βάση την πιο πάνω εγκύκλιο, η αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να 
καταχωρήσει αμέσως μετά την ανάθεση των 180 συμβάσεων, στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement), εντούτοις, από κατάσταση του εν λόγω συστήματος για την 
περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, διαπιστώσαμε ότι μέχρι την ημερομηνία ελέγχου είχαν 
καταχωριστεί στο εν λόγω σύστημα μόνο οι 94. Με βάση πληροφόρηση που είχαμε για 51 
συμβάσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο εν λόγω σύστημα, διαπιστώσαμε ότι οι 14 δεν 
καταχωρίστηκαν εκ παραδρομής και οι 37 δεν καταχωρίστηκαν διότι ο προσφοροδότης στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προσφορά δεν είχε εγγραφεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
καταχωριστούν οι σχετικές συμβάσεις.  

Συστάσεις:  

 Έγκαιρη καταχώριση των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με συνοπτική 
διαδικασία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) και 
συμμόρφωση με της πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου.  

 Κατόπιν συνεννόησης με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, να συστήνεται στους 
προσφοροδότες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό, να προβαίνουν σε 
εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement). 

5.1.11 Εισπρακτέα Ποσά.  

α.  Οφειλές Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ). Το οφειλόμενο ποσό από τον ΠΔΣ προς 
το Αρχηγείο Αστυνομίας περιλαμβάνει ποσά ύψους €75.000, €97.016, €90.000 και €18.742, που 
αφορούν σε αντιμισθία ειδικών αστυφυλάκων κατά τα έτη 2018, 2017, 2016 και 2015, αντίστοιχα, 
με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €280.758. Σε σχέση με τα ποσά αυτά, στις 26.1.2018 ο 
Αρχηγός Αστυνομίας έστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην 
οποία εισηγείται όπως γίνει μετακίνηση των Αστυφυλάκων από τα υφιστάμενά τους καθήκοντα 
και επανατοποθέτησή τους στην αριθμητική δύναμη της Αστυνομίας, καθώς και να εφαρμοστούν 
οι πρόνοιες της εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας αρ. 1696, ημερ. 5.11.2012, 
σχετικά με τις διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Ο ΠΔΣ απέστειλε επιστολή, ημερ. 
15.1.2020, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την οποία αμφισβητεί το 
οφειλόμενο ποσό και προτείνει το ποσό των €70.000 προς πλήρη και τελική εξόφληση.   
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Στις 28.2.2020, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, 
στην οποία αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας, στις 28.5.2019, με εκπροσώπους του ΠΔΣ, ζητήθηκε όπως ο ΠΔΣ τοποθετηθεί γραπτώς 
για το κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους του για καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή/και να 
εκθέσουν τους λόγους για τους οποίους διαφωνούν με το οφειλόμενο ποσό. Με νέα επιστολή του, 
ημερ. 19.1.2022, προς τον ΠΔΣ το Αρχηγείο ζήτησε ξανά την επίσημη θέση του ΠΔΣ για το κατά 
πόσο υπάρχει πρόθεση για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα εκκρεμεί για μεγάλη χρονική περίοδο, να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για  επίλυσή του το συντομότερο δυνατό.  

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι η Αστυνομία, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή 
του ΥΔΔΤ, έχει προωθήσει το όλο θέμα στη Νομική Υπηρεσία για λήψη απόφασης ως προς τον 
παραπέρα χειρισμό του. 

β. Οφειλόμενα έσοδα από ετήσιες συνδρομές συστημάτων συναγερμού και λανθασμένες 
κλήσεις. Διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν οφειλές που αφορούν σε τέλη για ετήσιες 
συνδρομές και λανθασμένες κλήσεις. Το ακριβές ποσό της οφειλής δεν είχε υπολογιστεί αφού, 
μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχαν καταγραφεί τα εισπρακτέα ποσά στις 31.12.2021. 

Σύσταση: Άμεση καταγραφή των εισπρακτέων ποσών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, λήψη ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και νομικών 
μέτρων, για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να 
εντοπιστούν οι οφειλέτες, οι οφειλές να διαγραφούν με βάση τις πρόνοιες της σχετικής  
Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγίας.  

Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ετοιμασία εγκυκλίου προς 
όλους τους Αστυνομικούς Διευθυντές για διευθέτηση του ζητήματος, σε συνεργασία με τη 
Λογιστική Μονάδα του ΥΔΔΤ. 

5.2 Τμήμα Φυλακών 

5.2.1 Ατομικοί Λογαριασμοί Κρατουμένων  

Σύμφωνα με τον περί Φυλακών Νόμο (Ν 62(I)/1996) και τις πρόνοιες της παραγράφου 32 των περί 
Φυλακών Γενικών Κανονισμών (ΚΔΠ 12/97), τα χρήματα των νεοεισερχομένων 
κατάδικων/υπόδικων που παραδίδονται στον αρμόδιο λειτουργό κατά την είσοδό τους στις 
Φυλακές, καθώς και τα χρήματα που αποστέλλονται ή εμβάζονται στους κρατουμένους από οικεία 
τους πρόσωπα, όπως επίσης και το επίδομα φιλοπονίας που τους καταβάλλεται, κατατίθενται σε 
ειδικό λογαριασμό και ακολούθως ενημερώνονται σχετικά οι αντίστοιχοι προσωπικοί (ατομικοί) 
λογαριασμοί των κρατουμένων. Οι κρατούμενοι δύνανται να χρησιμοποιούν το εκάστοτε υπόλοιπο 
των καταθέσεών τους, κυρίως για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και διάφορων 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων από το ελεύθερο εμπόριο. Διαπιστώσαμε ότι ο υπεύθυνος 
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λογιστικός λειτουργός του Τμήματος Φυλακών δεν συμφιλιώνει, σε μηνιαία βάση, τα υπόλοιπα 
των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων, με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού 
καταθέσεων που τηρείται στο μηχανογραφημένο σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου. Η Υπηρεσία 
μας είχε επισημάνει επανειλημμένα ότι, λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλων δικλείδων ελέγχου στην 
τήρηση των καταστάσεων των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων, καθότι αυτές εξακολουθούν 
να τηρούνται σε χειρόγραφη και ηλεκτρονική μορφή τύπου προγράμματος excel, είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος της μη ορθής τήρησης των υπό αναφορά λογαριασμών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη συμφιλίωσης των εν λόγω υπολοίπων σε  μηνιαία βάση.  

Στις 29.10.2021, η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος στις ατομικές μερίδες των κρατουμένων για τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Λειτουργού της Χρηματοοικονομικής Μονάδας του ΥΔΔΤ. Από τον έλεγχο, ωστόσο, 
διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν ισχύει και εξακολουθούν να  παρατηρούνται διαφορές με το υπόλοιπο 
του λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται στο μηχανογραφημένο σύστημα FIMAS. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015 μέχρι και σήμερα, τα λογιστικά λάθη στα υπόλοιπα των 
ατομικών λογαριασμών κρατουμένων παραμένουν απροσδιόριστα/αδιευκρίνιστα, όσον αφορά 
στη δυνατότητα συμφιλίωσής τους με τα υπόλοιπα των αντίστοιχων καταστάσεων του Γενικού 
Λογιστηρίου και το ότι στο παρελθόν εντοπίστηκαν περιστατικά καταχρήσεων στους εν λόγω 
λογαριασμούς, η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα ως υψηλού κινδύνου και κρίνει αναγκαίο όπως 
καταβληθούν προσπάθειες για άμεση επίλυσή του. 

Όπως μας πληροφόρησε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο 
ΥΔΔΤ και σε σύσκεψη, ημερ. 4.4.2022, συμφωνήθηκε η προμήθεια και λειτουργία έτοιμου 
μηχανογραφικού προγράμματος από τη Χρηματοοικονομική Μονάδα του ΥΔΔΤ, στην αρμοδιότητα 
της οποίας εμπίπτει το συγκεκριμένο θέμα.  

5.2.2 Επιβεβαίωση ορθής τήρησης των καθορισμένων διαδικασιών που 
διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, οι Διευθύνσεις Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του κάθε Υπουργείου θα πρέπει για κάθε έτος και όχι αργότερα 
από το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, αρχής γενομένης του 2020, να επιβεβαιώνουν 
μετά από δικούς τους ελέγχους, στον Γενικό Διευθυντή κάθε Υπουργείου, για το κάθε Τμήμα του 
Υπουργείου τους ξεχωριστά, την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών που διέπουν τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με την υποβολή προς τον Γενικό 
Διευθυντή συνημμένης κατάστασης κατάλληλα συμπληρωμένης. Η ίδια κατάσταση θα πρέπει να 
αποστέλλεται και στο Διευθυντή του  Τμήματος/Υπηρεσίας που το αφορά και να κοινοποιείται στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχε υποβληθεί η 
συγκεκριμένη κατάσταση. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου. 
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5.2.3 Μητρώο Δεσμεύσεων 

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι πληρωμές που αφορούν σε συγκεκριμένη συναλλαγή 
συνολικού ποσού €143.132, δεν περιλαμβάνονταν στο Μητρώο Δεσμεύσεων, κατά παράβαση των 
προνοιών σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Σύσταση: Περίληψη των πιο πάνω πληρωμών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την τήρηση του Μητρώου. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς ανέφερε ότι έχουν εκδοθεί σχετικές ενδοτμηματικές 
εντολές όπως το Μητρώο τηρείται χωρίς παραλείψεις. 

5.2.4 Λογαριασμοί Προκαταβολών 

Στον Γενικό Λογαριασμό Προκαταβολών περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν σε υπερπληρωμές 
σε δύο Δεσμοφύλακες που έχουν παραιτηθεί. Η μια αφορά σε Δεσμοφύλακα που παραιτήθηκε 
στις 17.3.2015 και οι πληρωμές διενεργήθηκαν τους μήνες Ιουλίου – Αυγούστου 2016 και η 
δεύτερη αφορά σε Δεσμοφύλακα που παραιτήθηκε  στις 20.9.2018 και  διενεργήθηκε την περίοδο 
20.9.2018-31.10.2018. 

Σύσταση: Να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για ανάκτηση των πιο πάνω ποσών, το 
συντομότερο δυνατό. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών μάς πληροφόρησε ότι έχουν σταλθεί υπενθυμητικές 
επιστολές προς τους εμπλεκόμενους πρώην δεσμοφύλακες με κοινοποίηση προς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για να διευθετήσουν την υπερπληρωμή. 

5.2.5 Έλεγχος μισθοδοσίας 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι δεν ακολουθείται η Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία, 
σύμφωνα με την οποία, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι να βεβαιώνονται μετά από 
προσεκτικό έλεγχο και συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων πληρωμής μισθών που 
αποστέλλονται σ’ αυτούς από το Γενικό Λογιστήριο, ότι το Άρθρο Δαπανών «Απολαβές 
Προσωπικού» που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, δεν επιβαρύνεται με μη εξουσιοδοτημένες 
χρεώσεις. Για την επιβεβαίωση του ελέγχου πρέπει να αποστέλλεται πιστοποίηση στον Γενικό 
Λογιστή, με αντίγραφο στον Γενικό Ελεγκτή.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με την πιο πάνω Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία. 

Όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, έχουν εκδοθεί σχετικές ενδοτμηματικές 
εντολές προς το Λογιστήριο και παράλληλα έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στο ΓΛ της 
Δημοκρατίας. 
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6. Γενικά συμπεράσματα  

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

α. Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών.  

β. Αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του 
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 
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7. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα που προέκυψαν, 
αφορούσαν στην πλειονότητα τους σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο 
θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς και την 
παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της 
χρηστής διοίκησης. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας 
προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Σύνοψη αποτελεσμάτων Διοίκησης ΥΔΔΤ 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 91.856 
Δαπάνες 2.562.349 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 

ή 
  Υπερβάσεις 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού)/ 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 22.030 22.261 231  

Χορηγίες ΕΕ 100.000 69.595 (30.405)  

ΣΥΝΟΛΟ 122.030 91.856 (30.174)  

Δαπάνες προσωπικού 837.161 707.648 129.513 15,47 

Λειτουργικές δαπάνες 3.937.667 1.835.166 2.102.501 53,39 

Μεταβιβάσεις 28.260 15.561 12.699 44,94 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

30 - 30 100,00 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

33.010 3.975 29.035 87,96 

Έργα 10 - 10 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.836.138 2.562.350 2.273.788 47,02 

Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά - 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 22.194 
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Προσωπικό που υπηρετεί στη Διοίκηση του Υπουργείου 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 3 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 30 
Έκτακτο προσωπικό 16 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 8 

Σύνολο 57 

Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  2 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  9.526 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 1.022 

Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 
 

€ 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

      
Κεντρικά Γραφεία 
Υπουργείου 

3.892 200.000  22.11.2021 21.11.2024 

Επιπρόσθετος γραφειακός 
χώρος, πλησίον των 
κεντρικών γραφείων  

660 60.000 1.10.2019 30.9.2022 30.9.2025 

Χώρος στάθμευσης 
Κεντρικών Γραφείων 
Υπουργείου  

620 2.800 1.8.2002   

Χώρος στάθμευσης στο 
ΚΕΠ Λεμεσού  

2 χώροι 
στάθμευσης 

1.008 29.1.2013   
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Παράρτημα 2 – Σύνοψη αποτελεσμάτων Αστυνομίας 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 20.927.911 
Δαπάνες 243.792.465 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις)  

ή Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού)/ 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 14.505.800 19.124.652 4.618.852  

Χορηγίες ΕΕ 2.350.000 1.803.259 (546.741)  

ΣΥΝΟΛΟ 16.855.800 20.927.911 4.072.111  

Δαπάνες προσωπικού 228.174.011 212.198.951 15.975.060 7,00 

Λειτουργικές δαπάνες 30.171.030 21.721.902 8.449.128 28,00 

Μεταβιβάσεις 63.450 48.648 14.802 23,33 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

1.949.010 1.250.257 698.753 35,85 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

7.678.220 6.126.315 1.551.905 20,21 

Έργα 3.900.010 2.446.392 1.453.618 37,27 

ΣΥΝΟΛΟ 271.935.731 243.792.465 28.143.266 10,35 

Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά 1.281.521 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.695.536 

Προσωπικό που υπηρετεί στην Αστυνομία 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 4110 
Έκτακτο προσωπικό 841 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 108 

Σύνολο 5.059 
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Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1298 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  18.848.543 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 2.161.153 

Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο 
ενοίκιο 

 
 

€ 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

      
Τμήμα Τροχαίας 
Αρχηγείου 

3.131 206.646 15.4.2010 
 

14.4.2020 

Υπηρεσία 
Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών Αρχηγείου 

830 59.760 28.6.2006 29.6.2013 28.6.2018 

Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ. 1.127 129.204 19.10.2010 
 

19.10.2020 

Δ.Ε.Π. & Ε.  280 17.729 1.6.1997 
 

16.10.2010 

Κλάδος Αποθηκών 
Αρχηγείου Αστυνομίας  

1.725 57.600 1.11.2007 
 

31.10.2014 

Ερευνητική Ομάδα για 
την Οικονομία και 
Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Ενταλμάτων 

402 60.000 1.10.2019 30.9.2022 30.9.2025 

Αρχηγείο Υ.Α.&Μ.  1.635 97.704 12.7.2005  12.7.2012 

Υ.Α.&Μ. Λευκωσίας 904 65.088 5.6.2008 
 

6.6.2015 

Υ.Α.&Μ. Λεμεσού 1.188 129.000 8.7.2011 
 

8.7.2016 

Υ.Α.&Μ. Πάφου 447 29.400 9.6.2006 
 

8.6.2011 

Αστυνομική Διεύθυνση 
Λευκωσίας και Αστ. 
Σταθμός Στροβόλου 

1.641 88.800 2.10.2008 
 

2.10.2017 

Αστυνομικός Σταθμός 
Λατσιών 

300 10.800 22.1.2007 
 

22.1.2014 

Αστυνομικός Σταθμός 
Λήδρας 

156 2.706 1.1.1998 1.1.2020 31.12.2023 
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Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο 
ενοίκιο 

 
 

€ 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Αστυνομικός Σταθμός 
Κακοπετριάς1 

100 1.538 1.7.1988 
 

30.6.1993 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πεδουλά (χώρος 
στάθμευσης) 

30 701 1.10.1997 
 

1.1.2012 

Αστυνομικός Σταθμός 
Κάτω Πύργου 

240 6.000 1.4.1997  31.3.2012 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πισσουρίου 

109 5.160 3.8.1998  30.11.2009 

Αστυνομικός Σταθμός 
Καλού Χωριού 
Λεμεσού 

360 3.960 7.8.1995 3.9.2010 2.9.2012 

Αστυνομικός Σταθμός 
Πολεμιδιών2 

256 62 21.11.2003 
 

30.11.2006 

Υποσταθμός 
Ανεξαρτησίας 

97 5.000 1.1.2021  31.12.2025 

Αστυνομικός Σταθμός 
Παναγιάς 

102 2.400 1.2.2006 
 

31.1.2009 

Αστυνομικός Σταθμός 
Κλήρου 
(αποδεσμεύτηκε) 

110 6.360 1.1.2009  30.6.2021 

Αστυνομικός Σταθμός 
Αστρομερίτη3 
(αποδεσμεύτηκε) 

610 427 3.3.1986  8.4.2021 

Αστυνομικός Σταθμός 
Δερύνειας 
(αποδεσμεύτηκε) 

155 8.004 1.3.2098  5.4.2021 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης 
του ακινήτου, η Αστυνομία κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται υπό τους 
ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου ενοικιαστηρίου 
εγγράφου.  

 

 
1 Το κτήριο ανήκει στο Κ.Σ. Κακοπετριάς και ανακαινίστηκε/διαμορφώθηκε με έξοδα της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τη 
συμφωνία, η Αστυνομία δεν καταβάλλει ενοίκια, μέχρι να αποσβεστεί το κόστος ανακαίνισης του κτηρίου 
2 Τουρκοκυπριακό τεμάχιο 
3 Οικόπεδο 
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Παράρτημα 3 

 

 
 

Παράρτημα 3 – Σύνοψη αποτελεσμάτων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 3.702.014 
Δαπάνες 36.491.253 

 
Κατηγορία 

Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 
Αδαπάνητα 

ποσά/(υπερβάσεις) 
ή Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα  3.447.000 3.324.856 (122.144)  

 Χορηγίες ΕΕ 10 377.159 377.149  

ΣΥΝΟΛΟ 3.447.010  3.702.015  255.005  

Δαπάνες προσωπικού 35.008.986 32.658.575 2.350.411 6,71 

Λειτουργικές δαπάνες 2.202.812 1.786.761 416.051 18,89 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

19.010  3.339 15.671 82,44 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

2.568.130 918.309 1.649.821 64,24 

Έργα 2.033.654 1.124.269 909.385 44,72 

ΣΥΝΟΛΟ 41.832.592 36.491.253 5.341.339 12,77 

Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά 755.760 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 91.593 

Προσωπικό που υπηρετεί στη Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 663 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 184 

Σύνολο 847 
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Παράρτημα 3 

 

 
 

Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  280 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  1.233.781 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 411.502 

Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 
 

€ 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

      
ΕΜΑΚ Κοφίνου 8.054 1.593 1.8.2004 1.8.2022 31.7.2023 
Παρατηρητήριο 
Χοιροκοιτίας 

2.933 500 1.11.2014 1.11.2021 31.10.2022 

Μηχανουργείο και 
Γραφεία 
Πυροσβεστικής 

1.178 48.000 1.11.2008 1.7.2020 30.6.2023 

Πυροσβεστικός 
Σταθμός Πάχνας 
(οικόπεδο) 

510 200 1.7.2020  30.6.2024 
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Παράρτημα 4 

 

 
 

Παράρτημα 4 – Σύνοψη αποτελεσμάτων Τμήματος Φυλακών 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 60.397 
Δαπάνες 20.632.732 

 
Κατηγορία 

Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 
Αδαπάνητα 

ποσά/(υπερβάσεις) 
ή 

Υπερβάσεις /(μη 
επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 28.200 60.397 32.197  

ΣΥΝΟΛΟ 28.200 60.397 32.197  

Δαπάνες προσωπικού 13.945.372 12.788.553 1.156.819 8,30 

Λειτουργικές δαπάνες 4.484.471 4.237.016 247.455 5,52 

Μεταβιβάσεις 950.000 903.129 46.871 4,93 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

10 - 10 100,00 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

1.277.410 256.445 1.020.965 79,92 

Έργα 2.447.590 2.447.588 2 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.104.853 20.632.731 2.472.122 10,70 

Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά - 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 203.327 

Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Φυλακών 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 311 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 1 
Έκτακτο προσωπικό 95 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 1 

Σύνολο 408 
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Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  21 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  167.419 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 30.029 
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Παράρτημα 5 

 

 
 

Παράρτημα 5 – Σύνοψη αποτελεσμάτων Κρατικού Αρχείου 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 5.478 
Δαπάνες 966.036 

 
Κατηγορία 

Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 
Αδαπάνητα 

ποσά/(υπερβάσεις) 
ή  Υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού 

)εσόδων  

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 7.000 5.478 1.522  

ΣΥΝΟΛΟ 7.000 5.478 1.522  

Δαπάνες 
προσωπικού 

789.825 641.116 148.709 18,83 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

267.946 225.944 42.002 15,68 

Μεταβιβάσεις 1.750 1.300 450 25,71 

Αγορά ακινήτων 
και εξοπλισμού 

2.040 365 1.675 82,12 

Έργα 100.010 97.312 2.698 2,70 

ΣΥΝΟΛΟ 1.161.571 966.036 195.535 16,83 

Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά - 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 11.702 

Προσωπικό που υπηρετεί στο Κρατικό Αρχείο 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 12 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 4 
Έκτακτο προσωπικό 1 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 5 

Σύνολο 22 
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Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  1 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  4.348 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 625 

Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 
 

€ 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Αρχειοφυλάκιο 487 12.528 1977 1.6.2012 31.1.2014 
Αρχειοφυλάκιο 305 8.418 1995 27.5.2012 12.2.2014 
Αρχειοφυλάκιο 525 14.490 2001 1.12.2011 31.5.2013 
Αρχειοφυλάκιο 350 9.660 2005 1.5.2010 30.4.2014 
Αρχειοφυλάκιο 795 21.465 2007 1.11.2007 31.10.2013 

Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης 
του ακινήτου, το Κρατικό Αρχείο κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται υπό 
τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 
ενοικιαστηρίου εγγράφου.  

 


