
 
 

 
 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  
 
 

 
 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΒτΑ/01/2022 

5 Απριλίου 2022 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒτΑ/01/2022 

 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒτΑ/01/2022 

 
 

ii 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Σύνοψη ............................................................................................................................................. 1 

2. Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 2 

3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία ............................................................................................ 5 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή ..................................................................... 5 

3.2 Σκοπός του ελέγχου.................................................................................................................... 5 

3.3 Μεθοδολογία ............................................................................................................................. 6 

3.4 Κριτήρια ελέγχου ........................................................................................................................ 7 

4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 ........................................................................................ 8 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού ........................................ 8 

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις ........................................................................................... 8 

4.3 Δαπάνες προσωπικού που υπηρετεί στη ΒτΑ ............................................................................ 9 

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα ............................................................................................................. 9 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά .................................................................................................... 10 

5. Ευρήματα. ...................................................................................................................................... 11 

 

 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒτΑ/01/2022 

 
 

iii 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

FIMAS  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης 

ΒτΑ ή Βουλή Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

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.  
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1. Σύνοψη 

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

άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

(Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών πληρωμών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων (ΒτΑ) για το έτος 2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, στο πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί 

των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

Από τον έλεγχο των πιο πάνω συναλλαγών δεν προέκυψαν ευρήματα προς αναφορά.  
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2. Εισαγωγή 

Ιστορική ανασκόπηση 

Στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται σαφής διάκριση των τριών πολιτειακών 

εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Υπουργικό 

Συμβούλιο, η δικαστική από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας και η νομοθετική εξουσία από τη ΒτΑ 

και τις Κοινοτικές Συνελεύσεις. Ο αριθμός των βουλευτών, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οριζόταν 

στους πενήντα, από τους οποίους οι τριάντα πέντε (70%) εκλέγονταν από την Ελληνική κοινότητα 

και οι δεκαπέντε (30%) από την Τουρκική κοινότητα.  

Μετά τις διακοινοτικές ταραχές που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 1963, οι δεκαπέντε 

Τουρκοκύπριοι βουλευτές αποχώρησαν και έκτοτε οι έδρες τους παραμένουν κενές. Αποχώρησαν 

επίσης όλοι οι Τουρκοκύπριοι που κατείχαν πολιτειακά αξιώματα ή θέση στον δημόσιο τομέα. Η 

Βουλή συνέχισε να λειτουργεί, με βάση τις ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις, όπως αυτές 

ερμηνεύθηκαν κατά καιρούς από το Ανώτατο Δικαστήριο.  

Τα επόμενα χρόνια σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην Κυπριακή πολιτειακή ζωή. Τις θέσεις 

των τριών Τουρκοκύπριων Υπουργών που αποχώρησαν κατέλαβαν Ελληνοκύπριοι Υπουργοί και οι 

αρμοδιότητες του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου μεταβιβάστηκαν στο Ανώτατο 

Δικαστήριο. Τον Μάρτιο του 1965, με Νόμο που θέσπισε η ΒτΑ, οι νομοθετικές αρμοδιότητες της 

Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης μεταβιβάστηκαν στη ΒτΑ, οι αρμοδιότητές της επί 

εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών θεμάτων στο συνιστώμενο, με βάση τον ίδιο Νόμο, 

Υπουργείο Παιδείας και οι υπόλοιπες διοικητικές της αρμοδιότητες στα άλλα συναφή Υπουργεία.  

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία του Κοινοβουλίου αποτελεί η απόφαση που έλαβε η ΒτΑ στις 20 

Ιουνίου 1985 για αύξηση του αριθμού των βουλευτών σε ογδόντα, από τους οποίους οι πενήντα 

έξι εκλέγονται από την Ελληνική κοινότητα και οι είκοσι τέσσερις από την Τουρκική κοινότητα, για 

να διατηρείται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αναλογία του 70% προς 30%. Η απόφαση αυτή 

λήφθηκε κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης, αφού το Σύνταγμα επιτάσσει χωριστή 

πλειοψηφία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών για τη σχετική τροποποίηση. 

Με βάση την ενδέκατη τροποποίηση του Συντάγματος, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19.7.2019, το άρθρο 167 του Συντάγματος τροποποιήθηκε με την 

προσθήκη των δύο νέων παραγράφων (αρ. 7 και 8) όσον αφορά στον προϋπολογισμό της ΒτΑ ώστε 

να διασφαλιστεί συνταγματικά η οικονομική αυτονομία της νομοθετικής εξουσίας με την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού της αυτόνομα και χωρίς την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας.  
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Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες της ΒτΑ 

Ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από το Σύνταγμα και τον 

Κανονισμό της Βουλής.  

Ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής  καθορίζεται, με βάση το Σύνταγμα, από Εσωτερικό Κανονισμό.     

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός 

της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

α. Οργάνωση των Υπηρεσιών της ΒτΑ 

 Γραφείο Προέδρου της Βουλής         

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή της Βουλής 

 Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

 Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης 

 Υπηρεσία Επικοινωνίας 

 Στενογράφοι 

 Διοικητικό και Γραμματειακό Προσωπικό 

 Αρχείο 

 Βιβλιοθήκη 

 Κλητήρες και τηλεφωνήτριες 

β. Ο πολιτικός ρόλος και αρμοδιότητες της  ΒτΑ 

 Αναθεώρηση του Συντάγματος 

Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της ΒτΑ είναι το δικαίωμά της να αναθεωρεί 

το Σύνταγμα, τον υπέρτατο Νόμο του κράτους. Από την αναθεώρηση εξαιρούνται τα 

θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως 

προεδρικής Δημοκρατίας, με Έλληνα Πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο, καθώς και όλες 

τις διατάξεις που διασφαλίζουν τον δικοινοτικό χαρακτήρα του κράτους και την αρχή 

της διάκρισης των εξουσιών. 
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 Θέσπιση νομοθεσίας/Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Η ΒτΑ είναι κατεξοχήν νομοθετικό όργανο. Η νομοθετική της λειτουργία συνίσταται στη 

θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση κανόνων δικαίου. Η προτεινόμενη νομοθεσία 

υποβάλλεται στη ΒτΑ υπό μορφή σχεδίων Νόμου (νομοσχέδια και προτάσεις Νόμου). 

Το δικαίωμα της υποβολής νομοσχεδίων ανήκει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, στους 

Υπουργούς και των προτάσεων Νόμου στους Βουλευτές, με τον περιορισμό ότι αυτές 

δεν συνεπάγονται αύξηση των δαπανών που προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό. 

Οι Νόμοι και οι αποφάσεις της ΒτΑ ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και 

ψηφιζόντων Βουλευτών. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την έγκριση από τη ΒτΑ της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των οικείων Νόμων και δημόσιων 

εγγράφων που κατατίθενται στο σώμα), καθώς και για την κύρωση διεθνών συνθηκών 

και συμβάσεων. H διαπραγμάτευση και η υπογραφή κάθε συνθήκης, σύμβασης ή 

διεθνούς συμφωνίας γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όμως 

δεν τίθεται σε ισχύ και δεν δεσμεύει τη Δημοκρατία, αν δεν κυρωθεί με Νόμο από τη 

ΒτΑ. Εξαιρούνται όσες αφορούν σε εμπορικά θέματα ή οικονομική συνεργασία.  

Εκτός από τον νομοθετικό της ρόλο, η ΒτΑ ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, ελέγχει 

δηλαδή την κυβέρνηση και τα Μέλη της, με ποικίλους τρόπους και μέσα.  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων επηρεάζει τη διαμόρφωση οικονομικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής 

 Η ΒτΑ, νομοθετώντας και ασκώντας την ελεγκτική της αρμοδιότητα, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη χάραξη και στην αναμόρφωση της εκάστοτε οικονομικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής, στον βαθμό που εκφράζεται με τον κρατικό 

Προϋπολογισμό. Οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, ως προς την οικονομική 

διαχείριση του κράτους, είναι καθοριστικές, δεδομένου ότι ο ετήσιος κρατικός 

Προϋπολογισμός τυγχάνει της μελέτης και της έγκρισής του. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

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

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

διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που 

δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί 

και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται 

το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε 

άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά Νόμου. 

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

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

Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 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 τού 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.  

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. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της ορθότητας και της κανονικότητας δείγματος συναλλαγών 

της ΒτΑ που επιλέχθηκε βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του ελέγχου που 

αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 
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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: 

 

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 στην 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). 
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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 την ΒτΑ, σε επισκόπηση 

εγγράφων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς 

και στη διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

με το προσωπικό της ΒτΑ.  

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2020. 

 

 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

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

και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές εγκύκλιοι. 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

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

σχετικές εγκύκλιοι. 

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

  

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΕΙΣ
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 

Τα στοιχεία του πίνακα της παραγράφου 4.1 λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας από το Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS). Τα στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων 

παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την ΒτΑ, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το 

οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού  

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 9.964 

Δαπάνες 25.775.118 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα από προσφορά 
υπηρεσιών και αγαθών 

2.000 1.026 (974)  

Ενοίκια, Δικαιώματα 
και Άλλοι Πρόσοδοι 

13.000 8.938 (4.062)  

Δαπάνες μισθοδοσίας  
Αξιωματούχων 

5.466.818 5.442.497 24.321 0,44 

Δαπάνες μισθοδοσίας 
προσωπικού - Σημείωση 

7.669.702 6.684.123 985.579 12,85 

Λειτουργικές δαπάνες 3.674.155 2.335.234 1.338.921 36,44 

Μεταβιβάσεις 11.183.468 11.144.305 39.163 0,35 

Αγορά εξοπλισμού 259.000 151.109 107.891 41,66 

Ανέγερση, επεκτάσεις 
και βελτιώσεις κτηρίων 

19.040.000 17.850 19.022.150 99,91 

Σημείωση: Η κατηγορία «Δαπάνες προσωπικού» περιλαμβάνει και τη δαπάνη μισθοδοσίας  για τα άτομα 
που οργανικά ανήκουν στην ΒτΑ, αλλά υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία/Τμήματα. Δεν περιλαμβάνει δαπάνες 
για εναλλάξιμο προσωπικό που υπηρετεί στην ΒτΑ ή για προσωπικό άλλων Υπουργείων/ Τμημάτων που 
υπηρετεί με απόσπαση στην ΒτΑ.  

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 € 

Εισπρακτέα ποσά - 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 20.072 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒτΑ/01/2022 

 
 

9 
 

4.3 Δαπάνες προσωπικού που υπηρετεί στη ΒτΑ  

Στους πιο κάτω πίνακες περιλαμβάνεται ο αριθμός και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που 

υπηρετεί στη ΒτΑ ανεξαρτήτως τού που ανήκει οργανικά ή που το κόστος μισθοδοσίας του 

προϋπολογίζεται.  

4.3.1 Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 125* 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 6.092.231* 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 2.315 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2020] 48.738 

* Δεν περιλαμβάνονται ο αριθμός και οι δαπάνες μισθοδοσίας των Αξιωματούχων 

4.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 16 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   318.911 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 159 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2020] 19.932 

4.3.3 Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 15 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  350.663 

Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 1.157 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2020] 23.378 

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  3* 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος 10.744 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 1.189 

* Περιλαμβάνονται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες γενικά της Βουλής και το όχημα που 

χρησιμοποιείται από τον Γενικό Διευθυντή.  Δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται 

από τον Πρόεδρο της Βουλής. 
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4.5       Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν 
Ετήσιο 
ενοίκιο 

Ημερ. πρώτης 
ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. λήξης 
σύμβασης 

 τ.μ. €    

Οικία στην οδό Παύλου 
Καλλιγά 6, Λευκωσία  

142 6.000 01.12.2008 05.01.2019 31.12.2019 
(χρήση μέχρι τον 
Ιανουάριο 2020 
οπότε και 
τερματίστηκε) 

Ισόγειο Κτήριο στην Τζων 
Κέννεντυ 84, 
Παλλουριώτισσα 

330 10.800 01.02.2020 31.01.2020 31.01.2025 

«Σπίτι του Πολίτη», 
Ομήρου 38, Λευκωσία**  

1445 120 01.07.2017 01.07.2021 30.06.2022 

Χώρος Στάθμευσης στη 
Λεωφ. Βύρωνος** 

1500 31 01.11.2005 01.11.2021 31.10.2022 

** Τ/Κ περιουσία που παραχωρήθηκε με άδεια χρήσης από τον Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών 

περιουσιών.   
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5. Ευρήματα 

Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το 2020, επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, συνολικά 15 

συναλλαγές που αφορούσαν στη ΒτΑ. 

Από τον έλεγχο της ορθότητας και της κανονικότητας των εν λόγω συναλλαγών, δεν προέκυψαν  

ευρήματα προς αναφορά. 

 

  


