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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 Ίδρυμα, ΙδΕΚ Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

 

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(Ι)/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.
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1. Εισαγωγή 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ίδρυμα, ΙδΕΚ) συστάθηκε στην Κύπρο την 1.12.1994, με την 

επωνυμία «Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας», με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο 

(Ν.57/1972) και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμο (Ν.104(Ι)/2017).  

Το Ίδρυμα αναγνωρίστηκε ως μη κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός Οργανισμός, με απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 20.1.2004. 

Το ΙδΕΚ είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής 

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. 

Στο πλαίσιο Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, για αναδιάρθρωση του Συστήματος 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Κύπρου, το Ίδρυμα μετονομάστηκε, τον 

Οκτώβριο του 2018, σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστικού 

βραχίονα του νέου Συστήματος.  

Το ΙδΕΚ διοικείται, σύμφωνα με το Καταστατικό του, από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο απαρτίζεται από τον εκάστοτε Επικεφαλή Επιστήμονα, ως Πρόεδρο και οκτώ Μέλη. Ο 

Πρόεδρος του ΙδΕΚ διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η θητεία του έχει ισχύει 

μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή μέχρι να τερματιστεί από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όποιο είναι προγενέστερο. Τα Μέλη διορίζονται για πενταετή θητεία 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΙδΕΚ για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 

ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας, μετά από διαγωνισμό, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 

8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

Νόμου (Ν.113/2002).  

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για το Ίδρυμα, τα 

οποία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από το ΙδΕΚ μετά από αίτημα της Υπηρεσίας 

μας. Έλεγχος ή επαλήθευση των στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΙδΕΚ 

διενεργήθηκε όπου αυτό αναφέρεται ρητά. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 16.644.749  

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 15.000.000 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 24.681.352 

Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (8.036.603) 

Επαληθεύσαμε τα πιο πάνω στοιχεία από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΙδΕΚ. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 
 
 
 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα 18.206.739 16.683.729 (1.523.010)  

Κόστος Προσωπικού 2.602.922 2.312.732 290.190 11,15 

Χρηματοδοτήσεις 
Έργων 

24.683.098 20.209.821 4.473.277 18,12 

Αμοιβή Συμβούλων 11.360 5.927 5.433 47,83 

Λειτουργικές και 
Άλλες Δαπάνες1 

2.830.479 2.005.295 825.184 29,15 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

275.789 160.064 115.725 414,96 

 

                                                           
1
 Πέρα από τις Λειτουργικές Δαπάνες, περιλαμβάνει Άλλες Διοικητικές Δαπάνες, Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και Διεθνείς Οργανισμούς και Προώθηση Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκά Έργα στα οποία 
συμμετέχει το Ίδρυμα. 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και εκκρεμείς υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις 31.12.2019 € 

Καθαρά Εισπρακτέα ποσά 367.874 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 2 3.021.219 

Επαληθεύσαμε τα πιο πάνω στοιχεία από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΙδΕΚ. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 54 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   2.010.479 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  37.231 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων3 40.416 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 3 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   128.204 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  42.735 

 

  

                                                           
2
 Το ποσό των εκκρεμών υποχρεώσεων περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις για αναβαλλόμενα έσοδα, 

εμπορικούς πιστωτές, οφειλόμενα έξοδα, οφειλές για κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλους φόρους και έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα,  Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
3
 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 

τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.3 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 

προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 

προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 

προσωπικό 

€ 

 

Συνταξιούχοι 

€ 

 

Σύνολο 

€ 

Εορταστικές εκδηλώσεις      10.506 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 

Ταμείου Ευημερίας  

1.582 16   1.598 

Ομαδική ασφάλεια 

υπαλλήλων και 

συνταξιούχων 

3.357    3.357 

Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης για τους 

υπαλλήλους  

65.583 2.027   67.610 

Ταμείο Προνοίας 104.841    104.841 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχοι 

σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 
































































































