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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 
Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 
ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 
τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά 
τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις 
επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων 
εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  
Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  
Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 
Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 
παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 
συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 
συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 
οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 
απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 
Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 
αδικήματος. Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς 
και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης.   
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1. Σύνοψη 
Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
άρθρου 81 του περί 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 Άμυνας για τα έτη 2019–2020. Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος  
συμμόρφωσης για τα έτη 2017-2020, κυρίως σε σχέση με τα ευρήματα και συστάσεις που 
προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας.  
1.1 Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι τα ακόλουθα: 
 Ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών  (ΣΥΟΠ) έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό 

στον τομέα της στρατολόγησης, επιφέροντας παράλληλα ανάλογα οφέλη στη λειτουργία 
της ΕΦ. 

 Η πιο πάνω εικόνα, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζεται και στον τομέα της οικονομικής 
διαχείρισης, αφού το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία τους παρουσιάζει 
ανοδική πορεία από το 2018 και το ποσοστό ανακτησιμότητας των εν λόγω οφειλών 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, υφίστανται πρόσθετες οφειλές προς το 
Δημόσιο, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι 
τερματίζουν την υπηρεσία τους στην ΕΦ πριν από τη λήξη της σύμβασης απασχόλησής 
τους. 

 Εξακολουθεί, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, να παρέχεται, με κάποιους 
χιλιομετρικούς περιορισμούς, η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της ΕΦ, προς και 
από τους χώρους εργασίας τους, επί καθημερινής βάσης, με τη χρήση στρατιωτικών 
οχημάτων, με την πρόφαση ότι αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για επιχειρησιακούς λόγους. 

 Αποφασίστηκε η δυνατότητα δωρεάν διακίνησης των ΣΥΟΠ από και προς τους χώρους 
εργασίας και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν, μέσω της χρήσης του σχεδίου δωρεάν 
διακίνησης των εθνοφρουρών και οπλιτών ΕΛΔΥΚ, χωρίς να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση 
για ανάλογη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων. Εντοπίσθηκαν ακόμη περιπτώσεις που αφορούσαν στη χρήση ιδιωτικών ταξί, 
για την εξυπηρέτηση μέχρι και ενός ατόμου ανά δρομολόγιο.  

 Ανώτερος Αξιωματικός προήχθη, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του και ακολούθως 
συνελήφθη για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, οπόταν του ασκήθηκε ποινική 
δίωξη. Ενώ αρχικά αποφασίστηκε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, η Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας ανέστειλε την ποινική δίωξη, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του, 
αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα, σε περίπτωση καταδίκης του από το Δικαστήριο, 
επιβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρόσθετης ποινής. Αντί αυτού, του επετράπη να 
παραιτηθεί οικειοθελώς, απονέμοντάς του και επιπρόσθετο τιμητικό βαθμό.  
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 Υπότροφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διένυσε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον 
καθορισμένο για την ολοκλήρωση των σπουδών του στο ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), χωρίς αυτό να αποδίδεται σε ιατρικούς λόγους ή σε 
εξωγενείς παράγοντες. Παρόλο που ο αρμόδιος λειτουργός του ΥΠΑΜ εισηγήθηκε 
επανειλημμένα τον άμεσο τερματισμό της φοίτησής του και την απαίτηση καταβολής της 
προβλεπόμενης αποζημίωσης, ύψους €56.948, εντούτοις ο τότε Υπουργός Άμυνας 
αποφάσισε την παραχώρηση διαδοχικών παρατάσεων. 

 Στέλεχος του Υγειονομικού Σώματος της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, 
ωστόσο η μη έγκαιρη παραπομπή του στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση κατά 
τον ουσιώδη χρόνο της πάθησής του, είχε ως αποτέλεσμα την αποστέρηση της δυνατότητας 
αιτιολόγησης των αδειών ασθενείας, στη βάση της πραγματικής κατάστασης της υγείας 
του.  

 Δεν έχει επιτευχθεί, μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη μείωση, τόσο στον συνολικό αριθμό του 
στρατιωτικού προσωπικού που μετατίθεται στο ΥΠΑΜ, όσο και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του 
Υπουργείου και του ΓΕΕΦ διαμέσου της συγχώνευσής τους, παρόλο που η συστέγαση του 
ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2019. 

 Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΜ για θέσπιση συγκεκριμένων-μετρήσιμων κριτηρίων, στη 
βάση των οποίων το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έχει τη δυνατότητα να κρίνει τους 
Αξιωματικούς ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συνεχίζει να παρατηρείται η 
ακύρωση των αποφάσεων του Συμβουλίου από το Δικαστήριο, με σοβαρές οικονομικές 
επιπτώσεις στη Δημοκρατία.  

 Παρόλο που η δαπάνη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, ανήλθε το 
2019 στα €3.259.930, εντούτοις παραμένει στάσιμη επί σειρά ετών η έγκριση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται δυσανάλογα χρηματικά 
ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-υποδομές.  

 Έπειτα από υποδείξεις μας κατά το 2009, για μείωση των τελών υδροδότησης που 
επιβάλλονταν σε Στρατόπεδο της ΕΦ, στη βάση Κανονισμών που διέπουν τον καθορισμό 
τελών ύδατος, το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου, μετά από παρέλευση 11 ετών, προέβη 
στην απαιτούμενη μείωση, η οποία υπολογίζεται στο 35%. 

 Μη συμμόρφωση του ΥΠΑΜ, από το 2012, με την υποχρέωση ετοιμασίας ενός συνολικού 
Σχεδίου Δράσεως, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
όσο και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βάση σχετικής Οδηγίας 
της ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη και μετέπειτα Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με ότι 
αυτό συνεπάγεται στην επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω αυξημένων 
δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη δυνατότητα εξασφάλισης 
συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΈ. 

 Για αρκετά ιδιωτικά τεμάχια γης που χρησιμοποιούνται από την ΕΦ, δεν έχουν εκδοθεί τα 
απαιτούμενα Διατάγματα Επίταξης και συνεπώς δεν καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους 
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οποιαδήποτε ενοίκια ως αντιστάθμισμα. Προς επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων 
σχεδιάστηκε κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα, ωστόσο το ΥΠΑΜ δεν προέβη στην 
έμπρακτη αξιοποίησή του.  

1.2 Τα σημαντικότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 
 Διενεργήθηκε πληρωμή προς συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο είχε οφειλή προς το 

Δημόσιο, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη ισόποση αποκοπή πριν από την εξόφλησή 
του, κατά παράβαση των Κανονισμών που αφορούν στον συμψηφισμό των εσόδων και 
εξόδων της Δημοκρατίας. 

 Η αναθέτουσα αρχή προέβη σε απευθείας ανάθεση δαπάνης ύψους €7.787 πλέον Φ.Π.Α., 
χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατά παράβαση 
της υφιστάμενης νομοθεσίας. Το σχετικό δελτίο πληρωμής, δεν συνοδευόταν από το 
απαιτούμενο δικαιολογητικό παραλαβής-χορηγήσεως εφοδίων/υλικών (ΕΦ1) και τη σχετική 
βεβαίωση χρησιμοποίησής τους για συγκεκριμένη υπηρεσιακή ανάγκη.  Επίσης, 
διαπιστώσαμε ότι το τιμολόγιο που προσκομίσθηκε και ακολούθως εξοφλήθηκε από το 
Λογιστήριο του ΥΠΑΜ, εκδόθηκε από διαφορετικό νομικό πρόσωπο από εκείνο στο οποίο 
κατακυρώθηκε η συγκεκριμένη προσφορά. 

 Καταβλήθηκε προκαταβολικά στην εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Φανερωμένης, 
αποζημίωση ύψους €47.837, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε 
διαμέρισμα και κατοικίες Ιερέων. Την ευθύνη για εκτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών 
ανάλαβε η εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία ανέθεσε την ετοιμασία της εκτίμησης σε 
συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο, ωστόσο δεν ανευρέθηκε στα αρχεία του Υπουργείου 
το σχετικό τιμολόγιο για την εργασία που εκτελέστηκε.    

 Σε συμφωνητικό έγγραφο, που αφορούσε στην εκτέλεση διαφόρων έργων, δεν 
αναγράφονταν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος 
και παρακολούθηση της προόδου του έργου. Επίσης, δεν τηρείται το προβλεπόμενο 
Μητρώο Συμβολαίων.  

Για όλα τα πιο πάνω ευρήματα υποβλήθηκαν σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι 
οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις του ΥΠΑΜ, παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. 
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2. Εισαγωγή 
Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής, σε ότι 
αφορά στην ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το 
Υπουργείο Άμυνας προώθησε και συνεχίζει να προωθεί σειρά μέτρων, τα οποία αποβλέπουν 
στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Δημοκρατίας, για την αποτροπή οποιασδήποτε ξένης 
επιβουλής και κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής της ικανότητας. 
Η Εθνική Φρουρά αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Οι 
τρεις Κλάδοι της Εθνικής Φρουράς είναι ο Στρατός Ξηράς, το Ναυτικό και η Αεροπορία. Το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), είναι το ανώτατο ιεραρχικά κλιμάκιο και περιλαμβάνει την 
στρατιωτική Ηγεσία, το Επιτελείο, τις Διοικήσεις/Διευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων και τις 
Οργανικές του Μονάδες.    
Στον Υπουργό Άμυνας υπάγονται η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου, το Επιτελείο του Υπουργού 
Άμυνας (ΕΠΥΠΑΜ), η Εθνική Αρχή Ασφαλείας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ). 
Το Υπουργείο Άμυνας χρηματοδοτείται πλήρως από τον κρατικό Προϋπολογισμό και όλες οι 
δαπάνες Προϋπολογισμού του ΓΕΕΦ εγκρίνονται από τον ελέγχοντα λειτουργό (Γενικός 
Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας) και ακολούθως ελέγχονται από τη Διεύθυνση Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου.  
Οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας για το έτος 2020, ανήλθαν στα 
€447.789.245 και το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας των πιστώσεων, από την 
υλοποίηση του Προϋπολογισμού, ανήλθε στο 94,7% (€424.164.945). Η κατανομή του πιο πάνω 
ποσού στα επιμέρους Τμήματα/Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, αναλύεται στο ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα: 
 

 
 

5.938.7571%
148.124.37935%

155.576.48137%

114.523.30827%

Υλοποίηση δαπανών Υπουργείου Άμυνας για το 2020

1101 - Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση 1102 - Κυπριακός Στρατός
1103 - Εθνική Φρουρά 1104 - Αμυντική Θωράκιση
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Οι συνολικές μεταβολές που παρουσίασαν οι πραγματοποιθείσες δαπάνες ανά Τμήμα/Κεφάλαιο 
του Π/Υ, κατά τη χρονική περίοδο 2017 -2020, απεικονίζονται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:  

 
Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας, σε σχέση με το αντικείμενο 
του παρόντος ελέγχου, περιλαμβάνει τους πιο κάτω Νόμους και Κανονισμούς: 
 Ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος {Ν.19(Ι)/2011}. 
 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος {Ν.36(Ι)/2016}. 
 Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμος {Ν.40/1964}. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 

Αξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 351/2016. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 

Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 428/2017. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 

Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 429/2017. 
 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος {Ν.73(Ι)/2016}. 
 Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί, 

ΚΔΠ201/2007. 
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Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές και αριθμητικά στοιχεία που αφορούν, είτε σε προσωπικά δεδομένα, είτε σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα ευρήματα που προέκυψαν από 
τον οικονομικό έλεγχο των δαπανών της Αμυντικής Θωράκισης. Κατά αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται, τόσο 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, όσο και η διασφάλιση του 
απορρήτου των πληροφοριών που σχετίζονται με την άμυνα του Κράτους, χωρίς ωστόσο να 
περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που 
επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα.  
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 
3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 
Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών της Δημοκρατίας.   
Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 
και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου 
Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 
και 8).  
Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  
Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός 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 οποιανδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή 
προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 
Σκοπός του ελέγχου ήταν: 
α. Ο οικονομικός έλεγχος δείγματος συναλλαγών του Υπουργείου Άμυνας, που επιλέχθηκε για 

έλεγχο βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη 
διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας,  

β. η εξακρίβωση της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου και  
γ. η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Υπουργείου με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
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. 
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Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 
αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 
22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 
Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για 
όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 
Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών και 
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 Άμυνας, σε 
επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια 
συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Υπουργείου.  
Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2017–2020, ενώ τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου 
απορρέουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 
2019 και 2020.  
Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Υπουργείο Άμυνας, τα 
οποία ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 
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3.4 Κριτήρια ελέγχου 
Για σκοπούς διενέργειας τόσο του οικονομικού ελέγχου, όσο και του ελέγχου συμμόρφωσης 
χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 
 Ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος  {Ν.19(Ι)/2011}. 
 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος  {Ν.36(Ι)/2016}. 
 Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμος {Ν.40/1964}. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 

Αξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 351/2016. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 

Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 428/2017. 
 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 

Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ΚΔΠ 429/2017. 
 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016). 
 Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί 

ΚΔΠ201/2007. 
 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων 
Κανονισμοί, ΚΔΠ 138/2016. 

 Οι περί του Συντονισμού Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων, Έργων και 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές στους 
Τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας και για Συναφή θέματα Νόμος (Ν. 173(Ι)/2011). 

 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) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 
εγκύκλιοι. 

 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμοί του 2014 (ΚΔΠ 504/2014). 

 Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού 
Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (Ν.3(Ι)/2014). 

 Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των ΚΨΜ Κανονισμοί της ΕΦ του 1991 
(ΚΔΠ 27/1991). 
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 Εγκύκλιος 1730 «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών» του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, ημερ. 6.11.2014. 

Επιπρόσθετα, για τον υπό αναφορά έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια 
ελέγχου,  ρυθμιστικές  Πάγιες Διαταγές του ΓΕΕΦ, καθώς επίσης τα ευρήματα/συστάσεις και οι 
αντίστοιχες απαντήσεις του ΥΠΑΜ από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας.      
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2020 
4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 
Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 2.092.206 
Δαπάνες 424.162.925 
 

Κατηγορία Προϋπολογισμού Τελικός Προϋπολογισμός Πραγματικά αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ (υπερβάσεις) ή Υπερβάσεις/ (μη επίτευξη Προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό αδαπάνητων ποσών/ (υπερβάσεων) 

 € € € % 
Άλλα έσοδα  2.092.206   
Δαπάνες 
προσωπικού 

156.604.959 152.380.986 4.223.973  2,70 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

289.618.153 271.469.309 18.148.844  6,27 

Μεταβιβάσεις 1.537.093 302.294 1.234.799 80,33 
Αγορά ακινήτων 
και εξοπλισμού 

27.020 10.336 16.684  0,62 

Έργα     
4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 
Εισπρακτέα ποσά 453.072 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 876.702 
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4.3 Δαπάνες προσωπικού 
4.3.1 Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο προσωπικό) 
Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 3.149* 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   153.737.064 
Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 32.027 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  48.821* 
* Στον υπολογισμό του μέσου όρου δαπάνης ανά υπάλληλο, δεν έχουν συνυπολογισθεί οι 

αντίστοιχες ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του Υπουργού Άμυνας, οι οποίες ανέρχονται σε 
€118.929. 

4.3.2  Έκτακτο προσωπικό 
Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 4.012 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   102.676.982 
Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση - 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  25.592 
4.3.3  Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 
Αριθμός προσωπικού  στις 31.12.2020 490 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  16.597.584 
Εκ των οποίων αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση - 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  33.873 
4.4  Μηχανοκίνητα οχήματα 
Αριθμός οχημάτων  1.202 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  10.661.377 
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4.5  Ενοικιαζόμενα υποστατικά 

Υποστατικό Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
Ημερ. πρώτης ενοικίασης 

Ημερ. τελευταίας ανανέωσης σύμβασης 
Ημερ. λήξης σύμβασης 

  €    
Κεντρικά γραφεία ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (Λεωφ. Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία 

12351 794.475,00 26.2.2019  25.2.2028 (συμπεριλ. της παράτασης τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 1700, Φ/Σχ. 21/61Ε2-30/5Ε1, Στρόβολος)  

652 4.800,00 1.10.2019  30.9.2025 (συμπεριλ. της παράτασης τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 3957, Φ/Σχ. 30/5Ε1, Στρόβολος) 

610 4.800,00 1.10.2019  30.9.2025 (συμπεριλ. της παράτασης τεσσάρων χρόνων) 
Χώρος στάθμευσης ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ (τεμ. 1700, Φ/Σχ. 21/61Ε2-30/5Ε1, Στρόβολος) 

2343 16.800,00 1.1.2020  31.12.2025 (συμπεριλ. της παράτασης τεσσάρων χρόνων) 
Λέσχη Αξιωματικών Λευκωσίας (Λεωφ. Λάρνακος 61, Αγλαντζιά, Λευκωσία) 

327 (ισόγειο) &  179 (υπόγειο) 55.200,00 14.1.2019 13.1.2021 13.1.2022 

Λέσχη Αξιωματικών Λεμεσού (Αιόλου 12, Λεμεσός) 276 16.200,00 15.3.2010  14.3.2017 
Λέσχη Αξιωματικών Κακοπετριάς (Γρίβα Διγενή 9, Κακοπετριά  

110 2.706.48 15.11.1975  Δεν υπάρχει 

Λέσχη Αξιωματικών  Αμμοχώστου (Λεωφ. Πρωταρά 116, Παραλίμνι) 
180 3.600,00 1.6.1995  31.5.2002 

Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου & Στρατιωτική Εισαγγελία (Διογένους 1, Έγκωμη) 

397 1 (συμβολικό) 1.11.2011  31.10.2019 

Στρατολογικά Γραφεία Λεμεσού (Αγίας Φυλάξεως 168, T.C.I. TOWER 2, Κάψαλος Λεμεσός) 
190 13.800,00 1.10.2013  30.9.2019 

Παρατηρητήριο Εθνικής Φρουράς (Οδός Λήδρας 179, Λευκωσία) 
84 (Παρατηρητήριο) & 41 (θάλαμος οπλιτών) 

3.570,00 1.8.1985  31.7.1988 

Καταβολή μισθώματος (ενοικίων) ιδιωτικών τεμαχίων γης και υποστατικών για εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας  

 35.148,63    
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Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 
μίσθωσης του ακινήτου, το ΥΠΑΜ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή του συνεχίζεται 
υπό τους ίδιους όρους  και με το ίδιο ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου 
Ενοικιαστήριου Εγγράφου.   
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5. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις 
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επαναληπτικό έλεγχο συμμόρφωσης σε σχέση με θέματα που είχαν 
εντοπιστεί σε προηγούμενους ελέγχους. Επιπλέον, διενεργήθηκε επαναληπτικός έλεγχος 
συμμόρφωσης του Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς, τα αποτελέσματα του 
οποίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στις 27.9.2021. 
Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν σε απόρρητα θέματα, 
παρατίθενται πιο κάτω. 
5.1 Συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ) 
Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από το ΥΠΑΜ, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των 
συμβάσεων απασχόλησης οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν τερματισθεί, παρουσιάζει συνεχή πτωτική 
πορεία καταγράφοντας, από την έναρξη της εφαρμογής του θεσμού αυτού στην ΕΦ μέχρι και τις 
22.12.2020 (ημερ. ολοκλήρωσης του ελέγχου), συνολική ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 
81%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση: 

 
Έπειτα από ποιοτική ανάλυση των πιο πάνω δεδομένων, τα αποτελέσματα των οποίων 
αποτυπώνονται στο επόμενο γράφημα, διαπιστώνουμε ότι ο βασικότερος λόγος τερματισμού 
των συμβάσεων απασχόλησης για όλα τα έτη, παραμένει ο οικειοθελής τερματισμός πριν τη λήξη 
τους από μέρους των ΣΥΟΠ, καταγράφοντας διαχρονικά καθοδική πορεία (συνολική ποσοστιαία 
μεταβολή 77%). Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, το πολύ μεγάλο ποσοστό μη ανανέωσης 
των συμβάσεων απασχόλησης στη λήξη τους από μέρους των ΣΥΟΠ, που καταγράφηκε κατά τη 
συμπλήρωση του πρώτου χρόνου εφαρμογής του θεσμού δεν παρατηρείται πλέον, εφόσον κατά 
την αμέσως επόμενη διαδικασία ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων, το αντίστοιχο  
ποσοστό είχε μηδενισθεί και έκτοτε παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενθαρρυντικά επίσης 

759

399

218
143

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2017 2018 2019 2020

Συνολικός αριθμός συμβάσεων απασχόλησης ΣΥΟΠ που έχουν τερματισθεί



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΜ/02/2021    

17 

είναι και τα στοιχεία που αφορούν στον τερματισμό συμβάσεων από μέρους του ΥΠΑΜ, 
συνεπεία της μη συμμόρφωσης των ΣΥΟΠ στους όρους/υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 
Καταληκτικά διαφαίνεται ότι, ο συγκεκριμένος θεσμός έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό 
στον τομέα της στρατολόγησης, επιφέροντας παράλληλα ανάλογα οφέλη στη λειτουργία της ΕΦ. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω θετικά αποτελέσματα, που προκύπτουν από τα στατιστικά 
δεδομένα, σε σχέση με τον τερματισμό συμβάσεων απασχόλησης των ΣΥΟΠ, καθώς επίσης τη 
σημαντική βελτίωση που επήλθε από το ΓΕΕΦ στην τήρηση των ατομικών φακέλων της εν λόγω 
κατηγορίας οπλιτών, στη βάση των οποίων τεκμηριώνεται ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας τους 
στην ΕΦ, θα αναμέναμε ανάλογη βελτίωση στο ύψος των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία τους, 
οι οποίες προκύπτουν κατά τη λογιστική τακτοποίηση που διενεργείται στο ΥΠΑΜ, κατόπιν 
έγκρισης σχετικού αιτήματος τερματισμού της σύμβασής τους. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που τηρούνται στο λογιστήριο του Υπουργείου, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 
α. Το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 
2018 και μετέπειτα, γεγονός το οποίο αποδίδεται, σύμφωνα με λειτουργούς του λογιστηρίου, στη 
χρονική καθυστέρηση κατά την υποβολή, από μέρους του ΓΕΕΦ, της «Κατάστασης Κράτησης 
Αποδοχών» και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την έγκαιρη εξακρίβωση των 
υπερβάσεων στις δικαιούμενες άδειες απουσίας και ασθενείας. Από τον έλεγχο που 
διενεργήσαμε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΦ, διαπιστώσαμε ότι η παρακολούθηση των 
μεταβολών τους δεν υλοποιείται μέσω μηχανογραφικού συστήματος, αλλά χειρόγραφα, με ότι 
αυτό συνεπάγεται στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης. 
Όπως πληροφορηθήκαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μηχανογράφησης της εν λόγω 
διεργασίας και έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών του 
συστήματος. 
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β. Το ποσοστό ανακτησιμότητας των οφειλών που προκύπτουν από υπερπληρωμές στη 
μισθοδοσία των ΣΥΟΠ, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως καταγράφεται στο πιο κάτω 
σχεδιάγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το ποσοστό ανάκτησης των εν λόγω οφειλών για το 
έτος 2017, ανέρχεται μόλις στο 29%, παρόλο που έχουν παρέλθει τρία έτη από την αναγνώριση 
της οφειλής. 

 
γ. Επιπλέον των ανωτέρω οφειλών, προκύπτουν πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο, 
συνέπεια της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι δεν έχουν 
εξαντλήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας τους στην ΕΦ, όπως αυτή καθορίζεται στην 
εκάστοτε σύμβαση απασχόλησής τους. Το συνολικό ύψος των υπό αναφορά οφειλών ανήλθε στις 
€25.706, κατά το χρονικό διάστημα 2017–2020, με το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό ανάκτησής 
τους να ανέρχεται στο 59%, συνεπώς το τρέχον υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής είναι 
€10.637. 
Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω προβλήματα και αναγνωρίζοντας τη 
σημαντικότητα της μηχανογράφησης στην επίλυσή τους, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί, το 
συντομότερο, η μηχανογράφηση της παρακολούθησης των μεταβολών στους ατομικούς 
φακέλους των ΣΥΟΠ. Ως επιπρόσθετο μέτρο, θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
προσκόμισης, από μέρους των ΣΥΟΠ, Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία να δεσμεύονται όπως 
καταβάλουν οποιαδήποτε χρηματική οφειλή τους, ενδεχομένως να προκύψει, συνέπεια 
οικειοθελούς ή μη τερματισμού της σύμβασης απασχόλησής τους και επιπλέον να 
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ, όπως προβεί στις νενομισμένες ενέργειες για 
ανάκτησή τους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το 
ΓΕΕΦ, στη βάση των μέχρι τώρα εμπειριών, προβαίνει σε ενέργειες, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εξάλειψη των συσσωρευμένων αδυναμιών. Μεταξύ άλλων ενεργειών που 
προωθούνται, είναι η ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος από μέρους του ΓΕΕΦ, στο οποίο 
καταβάλλεται προσπάθεια ενσωμάτωσης ενότητας για την παρακολούθηση των εν λόγω αδειών.  
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5.2 Διακίνηση Στελεχών της ΕΦ με Στρατιωτικά Οχήματα 
α. Διακίνηση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΕΦ, από και προς τον τόπο 
διαμονής. Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του (Αρ. 77.047), ημερ. 11.6.2014, εξουσιοδότησε, μεταξύ 
άλλων, τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στην έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωση του προσωπικού 
της Εθνικής Φρουράς, αναφορικά με τη ρητή απαγόρευση της άτυπης ρύθμισης, που αφορά στη 
μεταφορά τους με υπηρεσιακά οχήματα, από τον τόπο διαμονής προς τον χώρο εργασίας και 
αντίστροφα, από 1.7.2014. Συναφώς αναφέραμε ότι, ενώ το ΓΕΕΦ έχει προβεί στην απαγόρευση 
τόσο της αποκλειστικής χρήσης υπηρεσιακού οχήματος με προσωπικό οδηγό (πλην του Αρχηγού 
της Δύναμης που εξαιρείται βάσει της Κ.Δ.Π 504/2014), όσο και της διέλευσης υπηρεσιακού 
οχήματος από τις οικίες του προσωπικού της ΕΦ, εξακολουθεί να παρέχει, με κάποιους 
χιλιομετρικούς περιορισμούς, τη δυνατότητα διακίνησής του με στρατιωτικά οχήματα για 
μεταφορά, επί καθημερινής βάσης, στους χώρους εργασίας και αντίστροφα, δεδομένου ότι 
προηγείται η μετάβαση με  ιδιωτικό όχημα, σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης (συνήθως 
Στρατόπεδα), πλησίον του τόπου διαμονής τους. Επισημαίνουμε ότι, η συγκεκριμένη Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση των μελών του Στρατού 
της Δημοκρατίας/ΕΦ με τους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 504/2014), βάσει των οποίων η μετάβαση από τον τόπο 
διαμονής στον τόπο εργασίας, δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις υπηρεσιακής μετακίνησης, ούτε 
στους υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 3, του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε 
Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου 
(Ν.3(Ι)/2014), ουδείς Αξιωματούχος και ουδείς κρατικός λειτουργός δύναται να χρησιμοποιεί 
υπηρεσιακό όχημα, παρά μόνο κατά τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
υπό αναφορά Νόμο. Παρόλες τις πιο πάνω νομοθετικές πρόνοιες και το γεγονός ότι 
αντικειμενικός σκοπός του ΓΕΕΦ, σύμφωνα με την Πάγια Διαταγή 5-3/2017, είναι η 
χρησιμοποίηση των μεταφορικών μέσων της ΕΦ με νομιμότητα, οι όποιες διαδοχικές 
ρυθμίσεις/διευθετήσεις από μέρους του ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ, όπως αναλύεται στη συνέχεια, 
εξακολουθούσαν, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, να αντίκεινται στην κείμενη 
νομοθεσία, με ότι αυτό συνεπάγεται στη νομιμότητα και κανονικότητα των αντίστοιχων 
γενομένων δαπανών από μέρους του Λογιστηρίου του Υπουργείου. Ειδικότερα, βάσει των 
στοιχείων που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα: 
(i) Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), με επιστολή του, ημερ. 17.1.2017, 

διευκρίνισε προς το ΥΠΑΜ ότι το αίτημά του αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιακών 
οχημάτων από το προσωπικό της ΕΦ, για μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, έναντι 
της καταβολής ειδικού τέλους, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, για συγκεκριμένους 
λόγους που επεξηγούνταν. Ωστόσο, το ΥΠΑΜ με επιστολή του, ημερ. 4.12.2017, δηλαδή 
σχεδόν ένα χρόνο μετά, πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι προωθείται, σε συνεννόηση με 
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το ΤΔΔΠ, η προαναφερόμενη διευθέτηση. Θεωρούμε το γεγονός αυτό ως απαράδεκτο, 
αφού εσκεμμένα δόθηκε στην Υπηρεσία μας εσφαλμένη πληροφόρηση. 

(ii) Το ΓΕΕΦ, σε έγγραφό του προς το ΥΠΑΜ, ημερ. 4.10.2017, αναφέρει ότι η υφιστάμενη 
δυνατότητα διακίνησης του προσωπικού της ΕΦ από και προς τον τόπο διαμονής, με τη 
χρήση στρατιωτικών οχημάτων, θα συνεχιστεί καθότι κρίνεται επιβεβλημένη για καθαρά 
επιχειρησιακούς λόγους, ωστόσο η θέση αυτή διαφαίνεται ότι στερείται της απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης, για τους παρακάτω λόγους: 
 Οι υπό αναφορά συνήθεις/τακτικές κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων υλοποιούνται 

στη βάση προκαθορισμένων δρομολογίων, με συγκεκριμένη ώρα αναχώρησης και 
άφιξης από και προς τον τελικό προορισμό, τόσο κατά την πρωινή προσέλευση του 
προσωπικού στην εργασία του, όσο και κατά την μεσημβρινή αποχώρησή του. Ως εκ 
τούτου δεν πρέπει να συγχέονται με τις οποιεσδήποτε έκτακτες κινήσεις, που δύναται 
να προκύψουν για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών, λόγω 
της φύσης της αποστολής της ΕΦ, οι οποίες εμπίπτουν στους υπηρεσιακούς σκοπούς, 
για τους οποίους αιτιολογείται πλήρως η χρήση υπηρεσιακού οχήματος. 

 Η καταναλωθείσα ποσότητα καυσίμων για την πραγματοποίηση των υπό αναφορά 
κινήσεων, εκπίπτεται από το ήδη περιορισμένο μηνιαίο πάγιο καυσίμων, που 
διατίθεται στις Μονάδες της ΕΦ για την υλοποίηση του επιχειρησιακού έργου που 
τους ανατίθεται (π.χ. συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις-εκπαιδεύσεις, διενέργεια 
αναγνωρίσεων εδάφους, επιθεώρηση/συντήρηση αμυντικών έργων, ελέγχους των 
μέτρων ασφαλείας, καθώς επίσης δοκιμή/έλεγχος των σχεδίων επιχειρήσεων και 
ταχείας αντίδρασης). Το πιο πάνω γεγονός, σε συνδυασμό με την καταπόνηση/φυσική 
φθορά στην οποία υπόκειται ο στόλος των στρατιωτικών οχημάτων, συνέπεια της 
καθημερινής χρήσης του για διακίνηση του προσωπικού προς και από τον χώρο 
εργασίας του, αναπόφευκτα επιδρούν αρνητικά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της 
ΕΦ. 

 Με τις εν λόγω κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων διακινείται, πέραν των στελεχών που 
ασκούν διοίκηση σε Μονάδες της ΕΦ, σημαντικός αριθμός προσωπικού που είναι 
τοποθετημένο είτε στο ΥΠΑΜ, είτε σε επιτελεία (ΓΕΕΦ και Σχηματισμών), όπου η 
φύση της εργασίας τους περιορίζεται σε γραφειακά καθήκοντα. 

(iii) Το ΥΠΑΜ, με χρονική καθυστέρηση εννέα μηνών από την κοινοποίηση της 
προαναφερθείσας επιστολής του ΤΔΔΠ, αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος 
τροποποίησης της Κ.Δ.Π. 504/2014, για νομιμοποίηση της χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων 
από το προσωπικό της ΕΦ, κάλεσε το ΓΕΕΦ, με επιστολή του, ημερ. 30.10.2018, όπως 
προβεί στην τήρηση των υφιστάμενων προνοιών της εν λόγω νομοθεσίας. Ωστόσο, από τα 
ευρήματα του ελέγχου μας προκύπτει ότι εξακολουθεί, μέχρι και σήμερα, να υφίσταται η 
μη συμμόρφωση των αρμοδίων στις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς 
επίσης η έγκριση, από μέρους του Υπουργείου, των αντίστοιχων πληρωμών σε βάρος 
πιστώσεων του κρατικού Π/Υ, κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 7 του περί της 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΜ/02/2021    

21 

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

Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα, αφενός της συμμόρφωσης των υπόλογων 
στις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών του Κράτους και αφετέρου της υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού της ΕΦ στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, 
επισημάναμε την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για κατάργηση της παρεχόμενης υπηρεσίας 
διακίνησης, επί καθημερινής βάσης, με στρατιωτικά οχήματα προς και από τον τόπο εργασίας, 
των δικαιούχων των Προσθηκών «6/Α» και «7/Α», στην Πάγια Διαταγή 5-3/2017/ 
ΓΕΕΦ/ΔΙΔΜ/3, πλην του Αρχηγού ΓΕΕΦ. Για συγκεκριμένα δρομολόγια, που κρίνονται από το 
ΓΕΕΦ αναγκαία για λόγους ασφάλειας του προσωπικού, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί 
σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για εξαίρεσή τους από την Απόφασή του, 
ημερ. 11.6.2014. Επίσης, διευκρινίσαμε πως όλες οι υπόλοιπες κινήσεις στρατιωτικών 
οχημάτων (προγραμματισμένες και μη), οι οποίες εμπίπτουν στους υπηρεσιακούς σκοπούς, 
περιλαμβανομένων των κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη 
φύση των καθηκόντων των δικαιούχων, είναι καθόλα νόμιμες και συνεπώς δεν επηρεάζονται 
από τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο 
υποβολής σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 
β. Διακίνηση Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) της ΕΦ. Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε 
προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, το ΥΠΑΜ αποφάσισε όπως παρέχει στους ΣΥΟΠ τη 
δυνατότητα δωρεάν διακίνησης/μεταφοράς από και προς τους χώρους εργασίας και τα αστικά 
κέντρα όπου διαμένουν, μέσω της χρήσης του σχεδίου δωρεάν διακίνησης των κληρωτών 
οπλιτών της ΕΦ και οπλιτών ΕΛΔΥΚ. Με βάση την απόφαση αυτή, οι ΣΥΟΠ κατέστησαν δικαιούχοι 
του σχεδίου, χωρίς ωστόσο αυτό να προνοείται από τη σύμβαση που ίσχυε τότε, ενώ στις 
μετέπειτα συμβάσεις που συνάφθηκαν, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2018 και μετά, οι ΣΥΟΠ 
περιλήφθηκαν στο αντικείμενο της σύμβασης. Ειδικότερα, η υπό αναφορά απόφαση του 
Υπουργείου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρυθμίσεις/διευθετήσεις: 
(i) Σε περίπτωση που έστω και ένας ΣΥΟΠ εκδηλώσει ενδιαφέρον, για μεταφορά από την οικία 

προς την εργασία του και αντιστρόφως, η Μονάδα του υποχρεούται, εφόσον δεν 
συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός επιβατών για την παραγγελία λεωφορείου, να 
προβεί στην εξασφάλιση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου (ταξί) για την εξυπηρέτησή του. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε, βάσει των αντίστοιχων εντύπων παραγγελίας που 
εντοπίσθηκαν στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου των πληρωμών και αφορούσαν στην 
παραγγελία ιδιωτικών ταξί για την παραλαβή ενός μόνο επιβάτη κάθε φορά, για τη 
μεταφορά του από τον τόπο διαμονής στον χώρο εργασίας του και αντίστροφα.  

(ii) Η χρήση/παραγγελία των λεωφορείων επ' ωφελεία των ΣΥΟΠ μπορεί να διενεργείται 
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ανεξαρτήτως των αναγκών διακίνησης των κληρωτών 
οπλιτών της ΕΦ, γεγονός που συνεπάγεται αναπόφευκτα την επανάληψη, επί καθημερινής 
βάσης, δρομολογίων του εν λόγω σχεδίου, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των ΣΥΟΠ. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μέχρι και σήμερα ακολουθητέα πρακτική, κατά την 
οποία παραγγέλλεται λεωφορείο στις 6:00 π.μ. αποκλειστικά για τη μεταφορά των ΣΥΟΠ, 
προκειμένου αυτοί να προσέρχονται έγκαιρα στην εργασία τους και αμέσως μετά από 
παρέλευση μίας ώρας (δηλ. στις 7:00 π.μ.), ακολουθεί δεύτερη παραγγελία λεωφορείου, 
για το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο, για μεταφορά αυτή τη φορά των κληρωτών οπλιτών που 
υπηρετούν στην ίδια Μονάδα. Έπειτα από περαιτέρω διερεύνηση των λογιστικών στοιχείων 
που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, αναφορικά με την τρέχουσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
μίσθωσης μεταφορικών μέσων στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, (ΔΙΔΜ/23/2017) για τη 
χρονική περίοδο 13.6.2018–12.6.2020, διαπιστώσαμε ότι η πιο πάνω ιδιομορφία στην 
υλοποίηση των δρομολογίων, επιφέρει, πέραν του πρόσθετου διοικητικού κόστους, 
συμπληρωματική ετήσια επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της ΕΦ, ύψους €70.000 
περίπου.  

(iii) Βάσει στοιχείων που τηρούνται στο ΓΕΕΦ, αναφορικά με τις πληρωμές που διενεργήθηκαν 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των δύο προηγούμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
μίσθωσης μεταφορικών μέσων (ΔΙΔΜ/33/2013 και ΔΙΔΜ/15/2015), για τις χρονικές 
περιόδους 13.6.2014–12.6.2016 και 13.6.2016–12.6.2018, αντίστοιχα, διαφαίνεται ότι, η 
απόφαση του ΥΠΑΜ για ένταξη των ΣΥΟΠ, από 1.11. 2016, στο εν λόγω σχέδιο, συνέβαλε 
στη ραγδαία αύξηση της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης κατά €1.500.000 περίπου ή 
ποσοστό 75%, σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την 
ανάγκη που προέκυψε για υποβολή αιτήματος, από το ΥΠΑΜ προς το Υπουργείο 
Οικονομικών, στις 28.7.2017, για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 
€500.000, προκειμένου να καλυφθούν οι απορρέουσες δαπάνες από την ένταξη των ΣΥΟΠ 
στους δικαιούχους της Σύμβασης ΔΙΔΜ/15/2015, για περίοδο επτά μηνών (Ιούνιος–
Δεκέμβριος 2017). 

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει ότι, τόσο το φυσικό, όσο και το οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, με την ένταξη των 
ΣΥΟΠ στους δικαιούχους του σχεδίου, αφού βάσει του αντικειμένου της, μόνο οι εθνοφρουροί 
της ΕΦ και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ δικαιούνταν να επωφελούνται των υπηρεσιών δωρεάν μεταφοράς 
από και προς τους χώρους εργασίας και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν, που σημειώνεται, 
εκπληρώνουν υποχρεωτική θητεία και λαμβάνουν μόνο συμβολική αμοιβή για τις υπηρεσίες 
τους. Ζητήσαμε από το ΥΠΑΜ όπως μας πληροφορήσει εάν, πριν την πιο πάνω αλλαγή της 
σύμβασης, είχε εξασφαλίσει τη νενομισμένη έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 
Απαιτήσεων, για την ένταξη των ΣΥΟΠ στους δικαιούχους του εν λόγω σχεδίου, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Μέρους Γ στους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 138/2016). 
Συστάσεις:  
α. Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη εξασφάλιση της Κεντρικής 
Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, για τροποποίηση του αντικειμένου της σχετικής 
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Σύμβασης (ΔΙΔΜ/15/2015), στη βάση της αρχής της ανάληψης ευθύνης για την οικονομική 
διαχείριση από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, να διενεργηθεί διοικητική έρευνα αναφορικά με:  

(i) Την εξουσιοδότηση των δαπανών, που αφορούν στην υλοποίηση δρομολογίων για 
την αποκλειστική μεταφορά των ΣΥΟΠ, τόσο με τη χρήση λεωφορείων, όσο και με 
ιδιωτικά ταξί, για τη χρονική  περίοδο 01.11. 2016–12.6.2018, κατά παράβαση των 
διατάξεων του εδαφίου (1) στο άρθρο 7 του πιο πάνω Νόμου (Ν.38(Ι)/2014). 

(ii) Τη μη τήρηση, από το Λογιστήριο του Υπουργείου, των διαδικασιών ελέγχου που 
καθορίζονται στο Μέρος Β της εγκυκλίου (Αρ. 1730), του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας.  

β. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ρύθμιση, καθώς και την υποχρέωση/ευθύνη των 
δημοσίων λειτουργών για υλοποίηση του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, να επαναξιολογηθεί η ανάγκη εκτέλεσης των 
δρομολογίων για την αποκλειστική διακίνηση των ΣΥΟΠ, έναντι πρόσθετης ετήσιας δαπάνης 
ύψους  €70.000 περίπου.  
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με την 
παράθεση των γεγονότων από την Υπηρεσία μας. Επιπρόσθετα, μας διευκρίνισε ότι δεν ζητήθηκε 
από την ΚΕΑΑ η αναγκαία τροποποίηση για ένταξη των ΣΥΟΠ στο σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης 
Οπλιτών Εθνικής Φρουράς (ΣΔΔΟΕΦ). Πρόθεση του Υπουργείου, από τον χρόνο εξαγγελίας της 
αρχικής πρόσληψης ΣΥΟΠ το 2016, ήταν η παροχή, ως κίνητρο, δωρεάν διακίνησης με βάση το 
ΣΔΔΟΕΦ, γεγονός το οποίο προκύπτει και από τη διαφημιστική εκστρατεία, πλην όμως εκ 
παραδρομής δεν εντάχθηκε στη προκήρυξη πρόσληψης ΣΥΟΠ αλλά ούτε και στη σχετική 
σύμβαση απασχόλησης. Το Υπουργείο Άμυνας ετοίμασε σχετικό προσχέδιο πρότασης, το οποίο 
θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, για περίληψη και των ΣΥΟΠ στη ΣΔΔΟΕΦ. 
Κατά την άποψή μας, οι προθέσεις του Υπουργείου δεν αναιρούν την υποχρέωσή του για λήψη 
έγκρισης από την ΚΕΑΑ, ούτε και διαφοροποιούν το γεγονός ότι η τροποποίηση που έγινε 
διαφοροποίησε ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, πράγμα 
ανεπίτρεπτο. Συνεπώς, οι πληρωμές που έγιναν δεν ήταν σύννομες. 
5.3 Προαγωγή Αξιωματικού και αναστολή ποινικής δίωξής του 
α. Προαγωγή Αξιωματικού παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του. Ανώτερος Αξιωματικός της ΕΦ, 
κρίθηκε από αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ως «προακτέος κατ΄εκλογή» και κατ΄ επέκταση του 
απονεμήθηκε βαθμολογική προαγωγή, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του κατά τη δεδομένη 
χρονική περίοδο. Στην Έκθεση Αξιολόγησης του εν λόγω Αξιωματικού από τον άμεσα 
προϊστάμενό του, την οποία προσυπόγραψε και ο τότε Αρχηγός του ΓΕΕΦ, ως Α’ Γνωματεύων, 
αναγραφόταν, μεταξύ άλλων αρνητικών σχολίων, πως πρόκειται για «…Αξιωματικό που ενεργεί 
μόνο με βάση τα προσωπικά του συμφέροντα και φιλοδοξίες επιδεικνύοντας μεγάλη αλαζονεία 
και απειθαρχία για τις διαταγές που αφορούν την υπηρεσία του προς την ΕΦ και ο οποίος 
αρνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα Διοικητού Μονάδας, λαμβάνοντας συνεχείς αναρρωτικές 
άδειες μόλις ενημερώθηκε για την τοποθέτησή του ως Διοικητής». 
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Το ΥΠΑΜ, με επιστολή του, ημερ. 7.8.2020, μας ανέφερε πως η συγκεκριμένη Έκθεση 
Αξιολόγησης δεν τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Κρίσεων, τόσο για σκοπούς κρίσης, όσο και για 
σκοπούς ενημέρωσης, καθότι εκκρεμούσε η αξιολόγηση επί της ιεραρχικής προσφυγής του 
αξιολογούμενου κατά της βαθμολογίας του. Ειδικότερα, λόγω του ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο, 
συνέπεσε χρονικά η αποχώρηση του τότε Αρχηγού ΓΕΕΦ (Α’ Γνωματεύων της Αξιολόγησης), ο 
διαδεχθείς Αρχηγός δεν δύνατο να εξετάσει την ιεραρχική προσφυγή του αξιολογούμενου, 
συνέπεια νομοθετικού κενού που διαπιστώθηκε στους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, 
Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς (ΚΔΠ 351/2016). Λαμβάνοντας υπόψη 
την ανωτέρω αρνητική απόκλιση στη διαδικασία αξιολόγησης και κατ’ επέκταση κρίσεων–
προαγωγών των στελεχών της ΕΦ, το ΥΠΑΜ υπέβαλε, στις 12.8.2019, νέο προσχέδιο των υπό 
αναφορά Κανονισμών, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για διενέργεια νομοτεχνικού 
ελέγχου. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, σε περίπτωση που η υπηρεσία του Αρχηγού 
της ΕΦ παύσει για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν αξιολόγηση που οφείλει να διενεργήσει ως 
Αξιολογών ή ως Γνωματεύων, διενεργείται από τον αμέσως επόμενο διορισθέντα Αρχηγό. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τις όποιες 
εξελίξεις επί του θέματος. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι  ο εν λόγω νομοτεχνικός 
έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, προκειμένου να προωθηθεί η έγκριση του συγκεκριμένου 
τροποποιητικού Κανονισμού, θα πρέπει προηγουμένως να ψηφιστεί ο εξουσιοδοτικός Νόμος. 
Σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
β. Αναστολή ποινικής δίωξης Αξιωματικού και έγκριση αιτήματός του για παραίτηση. Στον 
πιο πάνω Αξιωματικό ασκήθηκε, μετά την προαγωγή του, ποινική δίωξη, βάσει κατηγορητηρίου 
για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακολούθως, ο Αξιωματικός υπέβαλε με 
αναφορά του, ημερ. 19.9.2018, σχετικό αίτημα παραίτησης από τις τάξεις του Στρατού, το οποίο 
δεν έγινε αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, λόγω της εκκρεμότητας της ποινικής υπόθεσης 
εναντίον του. Επιπρόσθετα, ο τέως Υπουργός Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και 
σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία ασκήθηκε η συγκεκριμένη ποινική δίωξη, τα οποία, 
σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΑΜ, ημερ. 30.11.2018, δεν συνάδουν με την ιδιότητα του 
στρατιωτικού και ειδικότερα του ανώτερου Αξιωματικού, συνεπώς τυχόν παραμονή του στην 
Υπηρεσία θα προκαλούσε δυσμενή σχολιασμό και κλονισμό της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και 
κύρους της ΕΦ, τόσο από το κοινό, όσο και από τα μέλη της Δύναμης, αποφάσισε να τον θέσει σε 
διαθεσιμότητα. Στη συνέχεια, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, όταν επισυνέβηκαν τα πιο 
πάνω γεγονότα, διατελούσε ως Υπουργός Άμυνας, με απόφασή του, ημερ. 14.7.2020, ανέστειλε 
την πιο πάνω ποινική δίωξη, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο δικηγόρος του εν λόγω 
κατηγορούμενου, βάσει του οποίου, σε περίπτωση αναστολής της ποινικής του δίωξης, ο 
κατηγορούμενος θα παραιτείτο οικειοθελώς από τις τάξεις της ΕΦ. Ακολούθως, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, στη βάση των πιο πάνω εξελίξεων, αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος 
παραίτησης του υπό αναφορά Αξιωματικού από τις τάξεις του Στρατού της Δημοκρατίας. 
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Σε σχέση με τα πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
(i) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016 σε περίπτωση γνωμάτευσης 

αρμόδιου ιατροσυμβουλίου για εξάρτηση Αξιωματικού από εξαρτησιογόνες ουσίες, η 
υπηρεσία του τερματίζεται άμεσα, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Ωστόσο, παρόλο 
που η πιο πάνω διαδικασία τερματισμού της υπηρεσίας Αξιωματικού φαίνεται να είναι 
υποχρεωτική σε τέτοιες περιπτώσεις, εντούτοις αυτό δεν εφαρμόστηκε, παρά το ότι, βάσει 
στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν), προκύπτει 
η παραδοχή από μέρους του εν λόγω Αξιωματικού για διάπραξη του συγκεκριμένου 
αδικήματος. Αντί αυτού, μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης, το ΥΠΑΜ προώθησε το 
αίτημα πρόωρης οικειοθελούς αποχώρησης του Αξιωματικού, υποβαθμίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τη σοβαρή αυτή υπόθεση σε μια τυπική διαδικασία οικειοθελούς πρόωρης 
αφυπηρέτησης στελέχους. Αντιλαμβανόμαστε ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα 
καταβάλλονται από τη Δημοκρατία δεν διαφοροποιούνται, βάσει του πιο πάνω χειρισμού 
από μέρους του Υπουργείου, αφού, τόσο στην περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας 
στελέχους, δυνάμει του Κανονισμού 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016, όσο και στην περίπτωση 
οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, το στέλεχος λαμβάνει πλήρη συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 
παραγραφή, στην ουσία, του σοβαρού αυτού παραπτώματος του στελέχους, στο οποίο 
μάλιστα απονεμήθηκε και τιμητικός βαθμός κατά την αφυπηρέτησή του, παρόλο που, όπως 
αναφέρει και το ΓΕΕΦ, οι πράξεις του δεν συνάδουν με την ιδιότητα του στρατιωτικού, 
εξισώνοντάς τον,  κατ’ αυτόν τον τρόπο, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη που αφυπηρετούν, 
των οποίων η όλη συμπεριφορά και στάση συνάδει με τη στρατιωτική τους ιδιότητα. 
Σημειώνουμε ότι, εάν η υπηρεσία του τερματιζόταν βάσει του Κανονισμού 42(1)(ε) της ΚΔΠ 
351/2016, ο Αξιωματικός δεν θα λάμβανε τιμητικό βαθμό.  

(ii) Ο χειρισμός της υπόθεσης δημιουργεί, κατά την άποψή μας, προηγούμενο και για άλλες 
μελλοντικές περιπτώσεις και λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την υποδειγματική τιμωρία 
και μη ανοχή τέτοιων περιστατικών από το ΥΠΑΜ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η Αστυνομία 
διερευνά σήμερα παρόμοιο περιστατικό που αφορά σε κατώτερο Αξιωματικό της ΕΦ, σε 
βάρος του οποίου ανοίχτηκε ποινικός φάκελος.   

(iii) Εκ των πραγμάτων, η απόφαση για αναστολή της ποινικής διαδικασίας εναντίον του 
συγκεκριμένου Αξιωματικού, απέκλεισε το ενδεχόμενο, σε περίπτωση καταδίκης του από το 
αρμόδιο δικαστήριο, της επιβολής πρόσθετης ποινής από μέρους του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την απαίτηση για παραίτηση ή την  
απόλυση, η οποία θα συνεπαγόταν την απώλεια των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων. 
Τονίζουμε ότι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα ή του Βοηθού του, για αναστολή της 
ποινικής διαδικασίας και οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας, δεν ελέγχεται από την 
Υπηρεσία μας, αφού εμπίπτει στις συνταγματικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα και με 
βάση τη νομολογία είναι ανέλεγκτη. Συνεπώς, η παρούσα αναφορά θα πρέπει να 
ερμηνευθεί ότι παρατίθεται απλώς για σκοπούς διαφάνειας. 
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Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, διευκρίνισε ότι η απόφαση αναστολής 
της ποινικής δίωξης του εν λόγω Αξιωματικού, με ταυτόχρονη υποβολή από μέρους του 
αιτήματος για παραίτηση, λήφθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος των δικηγόρων του Αξιωματικού και όχι από το Υπουργείο Άμυνας. Η πιο πάνω 
πρόνοια του Κανονισμού 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016 δεν εφαρμόστηκε, καθότι η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με τη συγκεκριμένη απόφασή της, ουσιαστικά έθεσε το ζήτημα σε 
διαφορετική βάση. Συνεπώς, η από μέρους του Υπουργείου υποβολή πρότασης στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για έγκριση του αιτήματος του Αξιωματικού για παραίτηση, αποδίδεται στην πιο πάνω 
απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 44(1)(γ) των περί 
Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
Κανονισμών (ΚΔΠ 351/2016), η απονομή τιμητικού βαθμού σε Αξιωματικό, του οποίου το αίτημα 
παραίτησης εγκρίνεται με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική. Στην 
προκειμένη περίπτωση, δεδομένης της εξασφάλισης της ανωτέρω έγκρισης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η απονομή τιμητικού βαθμού στον συγκεκριμένο Αξιωματικό ήταν αναπόφευκτη. 
5.4 Παράταση διάρκειας σπουδών φοιτητή Στρατιωτικής Σχολής 
Όπως αναφέρουμε εκτενέστερα σε προηγούμενη Έκθεσή μας, υπότροφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) εξασφάλισε θέση στο ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το έτος 2003 και βάσει του καθορισμένου κύκλου σπουδών της συγκεκριμένης 
σχολής αναμενόταν να αποφοιτήσει το 2009. Όπως διαπιστώσαμε, απαιτήθηκε σχεδόν διπλάσιος 
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών του, αφού αυτό επιτεύχθηκε το 2014. Σύμφωνα με στοιχεία 
που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, η εν λόγω χρονική καθυστέρηση δεν αποδίδεται σε ιατρικούς λόγους ή 
σε εξωγενείς παράγοντες μη υπαιτιότητας του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο αρμόδιος λειτουργός 
του Υπουργείου είχε εισηγηθεί επανειλημμένα, με σχετικά σημειώματα, ημερ. 3.4.2013 και 
2.9.2013, τον άμεσο τερματισμό της φοίτησης του εν λόγω φοιτητή και την απαίτηση, από αυτόν, 
της ανάλογης αποζημίωσης, ύψους €56.948, στη βάση των προνοιών των Όρων 5 και 6 της 
Συμφωνίας (Έντυπο Γεν.104) που υπεγράφη μεταξύ του φοιτητή και της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η 
Διοίκηση του Υπουργείου αποφάσισε την παραχώρηση διαδοχικών παρατάσεων μέχρι την 
αποπεράτωση των σπουδών του. Το ΥΠΑΜ, κατόπιν σύστασης της Υπηρεσίας μας για διεξαγωγή 
σχετικής έρευνας, προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο προκύπτουν πιθανές ευθύνες συνέπεια 
των χειρισμών από μέρους του Υπουργείου, μας ενημέρωσε ότι, από διοικητική εξέταση των 
υπηρεσιακών φακέλων, διαπιστώνεται πως οι υπό αναφορά παρατάσεις δίδονταν από τον 
εκάστοτε Υπουργό Άμυνας. 
Με επιστολή μας, ημερ. 31.8.2015, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν οι απαιτούμενες 
διευθετήσεις, προκειμένου να μην προσμετρήσουν τα επιπλέον πέντε έτη σπουδών του εν λόγω 
υπότροφου στα συντάξιμα έτη υπηρεσίας του, χωρίς ωστόσο να προωθηθούν οποιεσδήποτε 
ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι σήμερα. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 
του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.36(Ι)/2016), ως συντάξιμη υπηρεσία, λογίζεται το 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως το ελάχιστα απαιτούμενο για αποφοίτηση από το Ανώτατο 
Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στα έξι έτη.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε από το Υπουργείο όπως το εν λόγω θέμα τύχει 
άμεσης εξέτασης και επισπευσθούν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ο ορθός 
υπολογισμός των συντάξιμων ετών.  
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι υιοθετεί πλήρως την 
παράθεση των γεγονότων και βεβαιώνει πως κατά τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών 
υπηρεσίας του, δεν θα λογιστούν τα πρόσθετα έτη φοίτησής του στη σχολή, καθότι η μη 
αποφοίτησή του στον προβλεπόμενο χρόνο δεν οφειλόταν σε ιατρικούς λόγους. 
5.5 Ενδεχόμενη κατάχρηση άδειας ασθενείας από Αξιωματικό 
Όπως αναφέρουμε εκτενέστερα σε προηγούμενη Έκθεσή μας, στο πλαίσιο διερεύνησης 
καταγγελίας, διαφάνηκε ότι στέλεχος του Υγειονομικού Σώματος της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη 
αναρρωτική άδεια, ενδεχομένως για να αποφύγει επανειλημμένα την ανάληψη υπηρεσιακών 
καθηκόντων, κατόπιν έκδοσης διαδοχικών διαταγών μετάθεσής του. Όπως προκύπτει από 
στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, είχαν αποσταλεί κατά καιρούς επιστολές προς το Τμήμα 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προκειμένου το αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, 
στη βάση εξέτασης/αξιολόγησης των Ιατρικών πιστοποιητικών που αφορούσαν στη χορήγηση 
των εκάστοτε αδειών ασθενείας, καθώς και των αντίστοιχων ιατρικών εκθέσεων/γνωματεύσεων, 
τα οποία εκδόθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς κατά τον ουσιώδη χρόνο, να αποφανθεί κατά 
πόσο οι εν λόγω άδειες ασθενείας χορηγήθηκαν αιτιολογημένα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες απαντήσεις από μέρους του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, διαφαίνεται ότι, το γεγονός της μη έγκαιρης παραπομπής του εν 
λόγω στελέχους στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση κατά τον ουσιώδη χρόνο της 
πάθησής του, είχε ως αποτέλεσμα την αποστέρηση της δυνατότητας αιτιολόγησης των αδειών 
ασθενείας που του χορηγήθηκαν κατά καιρούς, στη βάση της πραγματικής κατάστασης της 
υγείας του ασθενή κατά τη δεδομένη περίοδο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε απάντηση του 
Ιατροσυμβουλίου, ημερ. 28.3.2018, 
«…λόγω του ότι δεν έχουμε ίδιαν αντίληψη για το πώς ήταν η κατάσταση (της υγείας του εν λόγω 
στελέχους) στις συγκεκριμένες περιόδους, βασιζόμενοι στις Ιατρικές Εκθέσεις των συναδέλφων 
τις οποίες δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε, σε συνδυασμό με τις δικές μας εκτιμήσεις, 
θεωρούμε ότι οι ημέρες ασθενείας που χορηγήθηκαν είναι δικαιολογημένες». 
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Διαταγής Διαρκούς Ισχύος του ΓΕΕΦ, ημερ. 
4.2.2017, που αφορά στη διαδικασία παραπομπής στελεχών στο Ιατροσυμβούλιο, σε 
παρόμοιες περιπτώσεις, να διασφαλίζεται η έγκαιρη προώθηση του στελέχους στο αρμόδιο 
Ιατροσυμβούλιο, κατά τον ουσιώδη χρόνο ασθένειάς του, προκειμένου η εκάστοτε ιατρική 
γνωμάτευση να βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενή, καθώς και στις συναφείς 
εργαστηριακές–διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.  
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι η σύσταση της 
Υπηρεσίας μας έχει σημειωθεί και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
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προωθούνται οι περιπτώσεις στο αρμόδιο ιατροσυμβούλιο έγκαιρα, ούτως ώστε αυτό να μπορεί 
να γνωματεύει στη βάση της κλινικής εικόνας του ασθενή.  
5.6 Ενδεχόμενη κατάχρηση άδειας ασθενείας και παράνομη δραστηριοποίηση σε φιλανθρωπικό σωματείο από Υπαξιωματικό 
Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαφάνηκε ότι Υπαξιωματικός της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη 
αναρρωτική άδεια, κυρίως αφότου διορίστηκε, από Εθελόντρια Υπαξιωματικός, σε Μόνιμη 
Υπαξιωματικό με τον βαθμό της Λοχία. Ειδικότερα, βάσει στοιχείων που τηρούνται στο ΓΕΕΦ, 
διαπιστώσαμε ότι, σε διάστημα τριών χρόνων από τον εν λόγω διορισμό της, έλαβε συνολικά 762 
ημέρες άδεια ασθενείας. Σημειώνουμε ότι, το ΓΕΕΦ με τη λήξη της διετούς περιόδου δοκιμασίας 
της, εισηγήθηκε επανειλημμένα προς το ΥΠΑΜ τον τερματισμό του διορισμού της, ωστόσο το 
Υπουργείο προέβαινε στη χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων της περιόδου δοκιμασίας της, με 
την αιτιολογία της μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης περιόδου δοκιμασίας. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι, κατά την πρώτη εξάμηνη παράταση που της χορηγήθηκε, η εν λόγω 
Υπαξιωματικός παρουσιάστηκε στη Μονάδα της μόνο μία ημέρα. Πέραν των πιο πάνω, η 
Υπηρεσία μας, στη βάση στοιχείων που καταδείκνυαν την υποφαινόμενη να παρουσιάζεται ως 
διαχειρίστρια σε συγκεκριμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, του οποίου ο Πρόεδρος είναι ο σύζυγός 
της, ζήτησε από το ΓΕΕΦ, όπως προβεί στον πειθαρχικό έλεγχό της, νοουμένου ότι δεν είχε 
εξασφαλίσει τη νενομισμένη γραπτή έγκριση από τον Υπουργό Άμυνας. Το ΓΕΕΦ προέβη στη 
διενέργεια σχετικής έρευνας, από την οποία, όπως μας ενημέρωσε, δεν προέκυψε οποιαδήποτε 
συμμετοχή της εν λόγω Υπαξιωματικού στο υπό αναφορά Σωματείο, παρά μόνο η εθελοντική 
δραστηριοποίησή της στον συντονισμό των εθελοντών, συνεπώς δεν προέκυψε η διάπραξη 
κανενός παραπτώματος από μέρους της. Συναφώς αναφέρουμε ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, 
το Υπουργείο Εσωτερικών, διερευνά τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου Σωματείου.   
5.7 Αναδόμηση Υπουργείου 
Όπως αναφέρουμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ΥΠΑΜ ζήτησε από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) την εκπόνηση μελέτης για αναδόμησή του, ως προς 
την οργανωτική του δομή, στελέχωση και διάρθρωση θέσεων, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια 
πιο ορθολογική λειτουργία του και για αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του. Η 
εν λόγω μελέτη ανατέθηκε σε εξωτερικό ανάδοχο, στο πλαίσιο της διεξαγωγής ευρύτερης  
μελέτης για αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα και ολοκληρώθηκε το 2015. Όπως 
πληροφορηθήκαμε, οι εισηγήσεις που προέκυψαν από την υπό αναφορά μελέτη έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη κατά τη  διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης, που βρίσκεται σε εξέλιξη και 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συγχώνευση Τμημάτων/Υπηρεσιών του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, στο 
πλαίσιο της μεταστέγασης του Υπουργείου στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με 
επιστολή του ΥΠΑΜ, ημερ. 28.9.2015, σε συνδυασμό με την υπό εξέλιξη διαδικασία διοικητικής 
μεταρρύθμισης, έγινε μελέτη σχετικά με τον προσανατολισμό και τις ειδικές θέσεις του 
Υπουργείου που θα στελεχώνονται από στρατιωτικό προσωπικό, επιδιώκοντας, σε συνδυασμό με 
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την προαναφερθείσα συγχώνευση Τμημάτων/Υπηρεσιών, τη σημαντική μείωση του στρατιωτικού 
προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο, προκειμένου να αποδοθεί στην ΕΦ.  
Αναφορικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
α. Από το 2018, έχουν συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΜ συνολικά 18 νέες  
οργανικές θέσεις (δύο Διευθυντές Άμυνας, τέσσερεις Ανώτεροι Λειτουργοί Άμυνας και 12 
Λειτουργοί Άμυνας), οι οποίες, παρόλο που κρίνονται αναγκαίες, βάσει των συμπερασμάτων της 
υπό αναφορά μελέτης αναδόμησης, για την οργανωτική δομή του Υπουργείου, εντούτοις δεν 
έχουν πληρωθεί, λόγω μη έγκρισης ακόμα των σχετικών Σχεδίων Υπηρεσίας.  
β. Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει επιτευχθεί, 
μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη μείωση στον συνολικό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που 
απασχολείται στα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου, παρόλο ότι η συστέγαση του ΥΠΑΜ και 
ΓΕΕΦ, στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, έχει ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2019. 
γ. Βάσει του οργανογράμματος του ΥΠΑΜ και της περιγραφής των αρμοδιοτήτων ανά 
επιμέρους Διεύθυνση/Τομέα, που μας διαβιβάστηκε στις 10.9.2020, δεν διαφαίνεται η επίτευξη 
της επιδιωκόμενης συγχώνευσης Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΓΕΕΦ, στο 
πλαίσιο της υλοποιηθείσας συστέγασής τους.  
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της επίτευξης της εν λόγω αναδόμησης του 
ΥΠΑΜ, κατά τρόπο που να δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς στα σύγχρονα δεδομένα και 
προκλήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων του, 
στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης, να προωθηθούν οι ενέργειες για αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων των προαναφερθέντων μελετών, τόσο του εξωτερικού 
αναδόχου, όσο και του Υπουργείου. 
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας πληροφόρησε ότι, με τη 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 16.4.2021, των Σχεδίων Υπηρεσίας 
των νέων οργανικών θέσεων του Υπουργείου, ζητήθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 
όπως προχωρήσει με την πλήρωση των 12 θέσεων Λειτουργού Άμυνας. Με την εν λόγω ενέργεια 
θα διασφαλιστεί η διατήρηση εμπειρογνωμοσύνης και η συνέχιση της υλοποίησης της 
κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα άμυνας, αφού οι συγκεκριμένες θέσεις θα είναι μόνιμες, σε 
αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση που τόσο το στρατιωτικό, όσο και το εναλλάξιμο 
προσωπικό μετατίθεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα που 
προκύπτουν. Επίσης, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα επιτρέψει την αποδέσμευση 
στρατιωτικού προσωπικού από το Υπουργείο, το οποίο θα τοποθετηθεί σε Μονάδες της ΕΦ. 
5.8 Αξιωματικοί που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους 
Σύμφωνα με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμούς (ΚΔΠ 351/2016), οι Αξιωματικοί βαθμού 
Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου, δύναται να κριθούν από το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους στην ΕΦ, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
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Όπως υποδείξαμε επανειλημμένα, το Κράτος υπέστη πολύ σημαντικό κόστος από την  εφαρμογή 
των αντίστοιχων διατάξεων που ίσχυαν πριν από την έγκριση των πιο πάνω Κανονισμών, καθότι, 
εξαιρουμένης μιας απόφασης, όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις για ευδόκιμο τερματισμό 
υπηρεσιών ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να καταβληθούν 
αναδρομικά όλοι οι μισθοί όσων οι υπηρεσίες τερματίστηκαν, καθώς και τα δικηγορικά έξοδα 
που επιδικάστηκαν σε βάρος της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, τόσο το ΥΠΑΜ, όσο και η Νομική 
Υπηρεσία, επωμίστηκαν σημαντικό διοικητικό κόστος, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στην 
ιεραρχική δομή της Εθνικής Φρουράς, λόγω του αναδρομικού διορισμού και προαγωγής των 
επηρεαζόμενων Αξιωματικών. Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, επισήμανε στο 
ΥΠΑΜ, με την επιστολή της, ημερ. 31.8.2015, την ανάγκη όπως επιδιωχθεί ολοκληρωμένη και 
ενδελεχής επεξεργασία του προσχεδίου των υπό αναφορά Κανονισμών, προτού αυτό κατατεθεί 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο 
μέλλον.  
Το Υπουργείο, με επιστολή του, ημερ. 28.9.2015, μας ανέφερε ότι το εν λόγω προσχέδιο Κανονισμών 
έτυχε ενδελεχούς επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία και έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 
μετρήσιμα κριτήρια, στη βάση των οποίων το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων θα έχει τη δυνατότητα 
πλέον να κρίνει τους Αξιωματικούς ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, πριν από τη 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για υποχρεωτική αφυπηρέτησή τους, επιτυγχάνοντας έτσι την 
προαγωγή των πιο ικανών και κατάλληλων στελεχών στις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας. Ωστόσο, 
το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφασή του, ημερ. 8.12.2020, ακύρωσε πρόσφατη απόφαση του 
Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων για ευδόκιμο τερματισμό υπηρεσίας, καθότι από εξέταση των 
πρακτικών της συγκεκριμένης απόφασης, διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση του εν λόγω Συμβουλίου 
με τα όσα επιτάσσονται από τις κανονιστικές διατάξεις, καθώς και την αόριστη επίκληση του 
δημοσίου συμφέροντος, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία. 
Όπως προκύπτει, παρά τις διαβεβαιώσεις για θέσπιση συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων, στη 
βάση των οποίων το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έχει τη δυνατότητα να κρίνει τους Αξιωματικούς ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συνεχίζει να παρατηρείται η ακύρωση των αποφάσεων 
του Συμβουλίου από το Δικαστήριο, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε από το Υπουργείο Άμυνας, όπως μας πληροφορήσει για 
τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης 
παρόμοιων περιπτώσεων στο μέλλον. 
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, καθώς και με συμπληρωματικό έγγραφό 
του, ημερ. 21.9.2021, μας ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών που κρίθηκαν ως 
«ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους» από το 2016 και εντεύθεν ανέρχεται στους 55 (2019: 
21, 2020: 15, 2021: 19). Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αρχείο προσφυγών διαφαίνεται ότι από το 
πιο πάνω σύνολο, έχουν προσφύγει δικαστικώς 32 Αξιωματικοί (2019:10, 2020: 11, 2021: 11). Μέχρι 
στιγμής έχουν εκδικαστεί τέσσερεις υποθέσεις (δύο προσφυγές Αξιωματικών και δύο αιτήματα 
έκδοσης προσωρινού διατάγματος) και μόνο σε μια περίπτωση ο Αιτητής πέτυχε την ακύρωση της 
απόφασης με την οποία κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσαντας την Υπηρεσία του. Κατά την άποψη 
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του Υπουργείου δεν εγείρεται ζήτημα σαφήνειας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρόνοιας ή 
αντικειμενικότητας των κριτηρίων που τέθηκαν με αυτή, παρά μόνο μη ορθής εφαρμογής τους από 
το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, προς αποφυγή 
ακυρωτικών αποφάσεων στο μέλλον, κατά την αιτιολόγηση αυτών των κρίσεων θα λαμβάνονται 
υπόψη τα συμπεράσματα του Διοικητικού Δικαστηρίου στην πιο πάνω απόφαση.  
5.9 Ασφαλιστική κάλυψη πυροτεχνουργών 
Όπως αναφέραμε επανειλημμένα, το ΥΠΑΜ, στη βάση εισήγησης της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με 
την εξέταση του ενδεχομένου ανάληψης από το Κράτος της ασφαλιστικής κάλυψης των 
πυροτεχνουργών, όπως ισχύει και για τα μέλη του Στρατού που υπηρετούν στη Διμοιρία 
Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς του Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς (Δ.Ε.Ν.Ξ.), ετοίμασε 
προσχέδιο των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας και Συναφή 
Ωφελήματα) Κανονισμών του 2017. Το υπό αναφορά προσχέδιο στάλθηκε την 1.8.2013, τόσο στο 
Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για απόψεις και 
νομοτεχνικό έλεγχο, αντίστοιχα. Το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, ημερ. 23.11.2016, 
ζήτησε όπως διενεργηθούν συγκεκριμένες προσθήκες και διορθώσεις και το ΥΠΑΜ, αφότου 
τροποποίησε σχετικά το προσχέδιο Κανονισμών, προέβη στην επανυποβολή του στη Νομική 
Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο, την 1.12.2017. Ακολούθως, το ΥΠΑΜ με επιστολή 
του, ημερ. 30.10.2019, ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με την ανάγκη απόσυρσής του, 
προκειμένου να επανεξετασθούν ορισμένες από τις πρόνοιές του. Όπως πληροφορηθήκαμε, το 
Υπουργείο επεξεργάζεται νέο κείμενο Κανονισμών για ρύθμιση όλων των επιδομάτων (πτητικού, 
πτωτικού, καταδυτικού, επικίνδυνης εργασίας πυροτεχνουργών και προσωπικού της Δ.Ε.Ν.Ξ.) των 
μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και με την ολοκλήρωσή του, θα το επανυποβάλει για 
νομοτεχνικό έλεγχο.  
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, διαπιστώσαμε ότι βρίσκεται σε ισχύ ομαδικό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, που αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των πυροτεχνουργών, για το 
χρηματικό ποσό των €34.172 ανά άτομο, ενώ το προσωπικό της Δ.Ε.Ν.Ξ. είναι ασφαλισμένο έναντι 
€85.430 και ενδεχομένως με ευνοϊκότερους όρους, καθότι η ασφάλισή του παρέχεται απ’ ευθείας 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαφάνηκε ότι, 
έχουν υποβληθεί από το ΓΕΕΦ συναφή αιτήματα για ασφάλιση προσωπικού της ΕΦ, που η φύση της 
εργασίας του ενέχει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό επικινδυνότητας (π.χ. ιπτάμενοι, χειριστές 
μηχανοκίνητων αλεξίπτωτων). 
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των πιο πάνω θεμάτων, σε περίπτωση που το 
ΥΠΑΜ κρίνει αναγκαία την ανάληψη, από το Κράτος, της ασφαλιστικής κάλυψης του πιο πάνω 
προσωπικού της ΕΦ, να επισπευσθούν οι διαδικασίες για επανεξέταση των προνοιών των υπό 
αναφορά Κανονισμών, προκειμένου να αποσταλθούν το συντομότερο για νομοτεχνικό έλεγχο. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι προτίθεται να ενεργήσει 
στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας. 
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5.10 Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ 
Οι ετήσιες δαπάνες που αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, για τα έτη 
2013-2019, απεικονίζονται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

 
Οι πιο πάνω χρεώσεις από μέρους του τηλεπικοινωνιακού πάροχου (ΑΤΗΚ), αφορούν σε ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει, επιπλέον της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις υπηρεσίες 
δικτύωσης, το διαδίκτυο, την τηλεειδοποίηση, καθώς επίσης την παροχή ειδικών διευκολύνσεων. 
Όπως προκύπτει, η ετήσια δαπάνη μέχρι το έτος 2016, παρουσίασε μείωση, αφενός λόγω της 
κατάργησης μεγάλου αριθμού κυκλωμάτων δεδομένων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του 
ψηφιοποιημένου δικτύου της ΕΦ και αφετέρου των γενικών μειώσεων στα τέλη, που άρχισαν να 
εφαρμόζονται σταδιακά από τον Αύγουστο του 2015. Η επακόλουθη αύξηση που καταγράφεται κατά 
τα επόμενα έτη (2017-2019), αποδίδεται εν μέρει στην αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθότι 
τα κυκλώματα διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, αυξήθηκαν κατά 58% και 25%, αντίστοιχα. Από 
επισκόπηση της σχετικής αλληλογραφίας διαπιστώσαμε ότι, πέραν της ειδικής συμφωνίας για την 
περίοδο 1995-2004, η οποία αφορούσε στην παροχή ειδικής τιμολόγησης σημαντικού αριθμού 
κυκλωμάτων Μισθωμένων Γραμμών (ΜΓ)-Κυκλώματα Εκτάκτου Ανάγκης (ΚΕΑ), για κάλυψη αναγκών 
της ΕΦ, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής η συνομολόγηση μιας ενιαίας τιμολογιακής συμφωνίας με 
τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Σχετικά με το εν λόγω θέμα, αναφέραμε τα ακόλουθα: 
α. Το ΓΕΕΦ, με έγγραφό του, ημερ. 8.12.2012, είχε επισημάνει στο ΥΠΑΜ την ανάγκη 
συνομολόγησης της ανωτέρω συμφωνίας, ωστόσο παρατηρήσαμε σημαντική καθυστέρηση 
πέραν των τεσσάρων ετών, τόσο στην προώθηση από μέρους του Υπουργείου σχετικής πρότασης 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 13(α) του Ν.173(Ι)/2011, όσο και 
στον προσδιορισμό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΕΦ, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τη συνομολόγηση της εν λόγω συμφωνίας.  
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β. Το θέμα σύναψης της σύμβασης βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα. Για τα κυκλώματα ΜΓ-
ΚΕΑ, που περιλαμβάνονταν στην ειδική συμφωνία που έχει λήξει, της οποίας ωστόσο οι 
συμφωνηθείσες τιμές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα, καταβάλλονται €640.200 ετησίως, 
ενώ για τον ίδιο περίπου αριθμό κυκλωμάτων, που εγκαταστάθηκαν μετά τη λήξη της 
συμφωνίας, καταβάλλεται ποσό ύψους €1.053.350 ετησίως, γεγονός που παραπέμπει σε 
ενδεχόμενη έμμεση κρατική ενίσχυση. 
γ. Σε περίπτωση αποκρατικοποίησης του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού πάροχου, η 
απουσία συμφωνίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν διασφαλίζει τη συνέχισή τους από τον 
μελλοντικό στρατηγικό επενδυτή, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εκπλήρωση της αποστολής της 
ΕΦ, καθώς και της Κυβερνητικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΚΥΠΣΕΑ).  
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα, αφενός της συμμόρφωσης στις πρόνοιες των 
Νόμων και Κανονισμών του Κράτους και αφετέρου της διασφάλισης της αποστολής της ΕΦ και 
ΚΥΠΣΕΑ, επαναλάβαμε για ακόμη μια φορά την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για 
συνομολόγηση σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ. 
Επισημάναμε ότι, κατά την εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της 
τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ώστε να περιληφθούν οι ενδεικνυόμενες πρόνοιες/ 
ειδικοί όροι στη σύμβαση. Επισημάναμε, επίσης, ότι οι τιμές που θα συμφωνηθούν για την παροχή 
των υπηρεσιών πρέπει να συνάδουν με τις τιμές αγοράς, ώστε να μην προκύπτει έμμεση κρατική 
ενίσχυση προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 
Το Υπουργείο Άμυνας, μας πληροφόρησε με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η συνομολόγηση προσχεδίου σύμβασης προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης 
και ασφάλειας.  
5.11 Υπερχρεώσεις υδατοπρομήθειας 
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, διαπιστώσαμε ότι, στη βάση επισημάνσεών μας που 
χρονολογούνται από το 2009, το Υπουργείο είχε αποταθεί εγγράφως από το έτος 2012, τόσο στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου, όσο και στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, προκειμένου να 
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εξορθολογισμό των χρεώσεων υδροδότησης που 
επιβάλλονταν σε συγκεκριμένο Στρατόπεδο και συγκρότημα αποθηκών της ΕΦ, τα οποία εδρεύουν 
στην Επαρχία Αμμοχώστου. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την απαίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου για 
ανάληψη, από μέρους του ΥΠΑΜ, διαφόρων έργων (ασφαλτόστρωση οδοστρώματος) υπό μορφή 
αντισταθμιστικού οφέλους, ως προϋπόθεση για τη μείωση της τιμής του νερού, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε κατ’ επανάληψη την παραπομπή του θέματος ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, 
χωρίς ωστόσο να έχουν προωθηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.  
Μετά από παρέλευση 11 ετών, το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου με επιστολή του, ημερ. 12.6.2020, 
ανακοίνωσε στο ΥΠΑΜ ότι προέβη στη μείωση των τελών υδροδότησης των ανωτέρω υποστατικών 
της ΕΦ, με ισχύ από 1.4.2020. Βάσει στοιχείων που συγκεντρώσαμε από το λογιστήριο του 
Υπουργείου, αναφορικά με τη μέση κατανάλωση νερού και τις αντίστοιχες χρεώσεις που ίσχυαν, 
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προτού τεθεί σε εφαρμογή η νέα τιμολογιακή πολιτική για τον συγκεκριμένο αριθμό υδρομετρητή, 
διαπιστώσαμε ότι, ο σταθμισμένος μέσος όρος χρέωσης ανά κυβικό μέτρο νερού έχει μειωθεί 
σημαντικά, από €4,10 σε €2,67, ισοδυναμώντας με  ποσοστιαία μείωση ύψους 35%.  
Το ΥΠΑΜ, μετά από παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη γνωστοποίηση των εν λόγω μειώσεων, 
ζήτησε με επιστολή του, ημερ.7.10.2020, από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου, όπως 
αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε κατά το παρελθόν η επιβολή υψηλών 
χρεώσεων υδροδότησης των συγκεκριμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης η 
ακριβής ημερομηνία έναρξης της επιβολής τους. 
Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της διασφάλισης, τόσο της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δημοσίων δαπανών, όσο και της χρηστής διαχείρισης των Κονδυλίων του 
κρατικού Προϋπολογισμού, ζητήσαμε όπως προωθηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 
α. Αφού συγκεντρωθούν από το λογιστήριο του ΥΠΑΜ οι σχετικοί λογαριασμοί 

κατανάλωσης νερού από τις εν λόγω στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ΕΦ, που αφορούν 
στη χρονική περίοδο επιβολής των αυξημένων τελών υδροδότησης και ακολούθως 
υπολογισθεί η συσσωρευμένη υπερχρέωση, κατόπιν αντιπαραβολής με τις νέες 
μειωμένες χρεώσεις, να απαιτηθεί από το συγκεκριμένο Κοινοτικό Συμβούλιο η σταδιακή 
αφαίρεση του επιπλέον χρηματικού ποσού από τους μελλοντικούς λογαριασμούς.  

β. Σε περίπτωση άρνησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου να προβεί στην ανωτέρω 
οικονομική διευθέτηση, το εν λόγω θέμα να παραπεμφθεί στη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας για περαιτέρω χειρισμό, στη βάση των προνοιών της ΚΔΠ 294/1993 του 
συγκεκριμένου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη ύδατος Στρατοπέδων και 
Φυλακίων της ΕΦ δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέλη που επιβάλλονται στους άλλους 
χρήστες του δικτύου. 

Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις 
πιο πάνω συστάσεις και για τον σκοπό αυτό έχει ήδη ζητήσει από το ΓΕΕΦ, τον Έπαρχο 
Αμμοχώστου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου να του αποστείλουν όλα τα συναφή 
στοιχεία που αφορούν στην τιμολόγηση από την αρχή της λειτουργίας των συγκεκριμένων 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ακολούθως, θα γίνει σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες τρέχουσες 
μειωμένες τιμές, προκειμένου να ζητηθεί η καταβολή της συσσωρευμένης υπερχρέωσης από το 
εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο.    
5.12 Ενεργειακή απόδοση κτηριακών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς/ 

Σχέδιο Δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας 
Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ΥΠΑΜ αφενός στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης των Κυβερνητικών 
Κτηρίων, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 5.6.2013 και αφετέρου 
λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη, που αφορά στη 
θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτηρίων, καθώς και 
στην ανάγκη μείωσης των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου, είχε την υποχρέωση 
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ετοιμασίας ενός συνολικού Σχεδίου Δράσεως, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όσο και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Μάλιστα, το ΥΠΑΜ σε επιστολή του, ημερ. 19.10.2016, μας ανέφερε πως, στο πλαίσιο της 
Διοικητικής Μεταρρύθμισής του, προωθείται η δημιουργία κατάλληλα στελεχωμένου Τομέα 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ότι είχε παράλληλα ξεκινήσει την ετοιμασία του εν λόγω 
Σχεδίου Δράσης. Ωστόσο, από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι, μετά από 
παρέλευση οκτώ ετών δεν έχει ακόμη θεσπιστεί ούτε ο ειδικός Τομέας Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ούτε το υπό αναφορά συνολικό Σχέδιο Δράσης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην 
επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού, σε σχέση με το κόστος των δαπανών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη δυνατότητα εξασφάλισης συγχρηματοδότησης από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 
α. Στο πλαίσιο διενέργειας του οικονομικού ελέγχου των λογαριασμών του ΥΠΑΜ, για το έτος 

2019, διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες της ΕΦ. Επίσης, ουδέποτε 
επιχειρήθηκε ο συσχετισμός καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με τη διακύμανση της 
δύναμης της κάθε Μονάδας, ούτε η σύγκριση των σταθμισμένων μέσων τιμών/δεικτών 
κατανάλωσης μεταξύ των Μονάδων, προκειμένου να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 

β. Η Υπηρεσία μας επεσήμανε από το 2016 την ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων 
παρακολούθησης της λειτουργίας των πέντε από τα έξι συνολικά φωτοβολταϊκά (φ/β) 
συστήματα, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 270 Kw, τα οποία εγκαταστάθηκαν σε Στρατόπεδα 
της ΕΦ κατά το έτος 2010. Παρόλο που το ΥΠΑΜ, με επιστολή του, ημερ. 19.10.2016, μας 
ανέφερε ότι θα προέβαινε στις απαιτούμενες ενέργειες, σε συνεργασία με την αρμόδια 
Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εντούτοις στα 
τέσσερα από τα πέντε φ/β συστήματα εξακολουθεί να μην έχει εγκατασταθεί σύστημα 
παρακολούθησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι, αφενός τα υπό αναφορά φ/β 
συστήματα δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ και αφετέρου δεν τηρούνται 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται σε ετήσια 
βάση, δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Συναφώς αναφέρουμε ότι, το 
μοναδικό φ/β σύστημα που φέρει τον συγκεκριμένο μηχανισμό παρακολούθησης, 
βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, η οποία 
διαπιστώθηκε τυχαία, κατά τις εργασίες εγκατάστασης του υπό αναφορά μηχανισμού. 

γ. Η ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών λαμπτήρων στις 
εγκαταστάσεις της ΕΦ, με αντίστοιχους τύπου LED, είχε επισημανθεί από το έτος 2013. 
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, προκύπτει ότι απαιτήθηκαν συνολικά επτά 
έτη για τη διενέργεια σχετικής τεχνοοικονομικής μελέτης και υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΑΗΚ και ΥΠΑΜ, που αφορά στην υλοποίηση του έργου 
προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης φωτιστικών LED σε στρατόπεδα της ΕΦ, για 
περίοδο οκτώ ετών. 
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Τα πιο πάνω καταδεικνύουν σημαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση από το ΥΠΑΜ, λύσεων 
για εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της προώθησης ενεργειών φιλικών προς το περιβάλλον, με ότι 
αυτό συνεπάγεται τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στην υποχρέωση συμμόρφωσης με τους 
στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη της.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε από το ΥΠΑΜ όπως μας ενημερώσει αναφορικά με 
την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας και των έξι συνολικά φ/β συστημάτων που διαθέτει η ΕΦ, 
προσκομίζοντάς μας τα ανάλογα υποστηρικτικά έγγραφα/στοιχεία, καθώς επίσης για τις 
διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες που έχει προωθήσει για διασφάλιση της καλής 
λειτουργίας των συστημάτων. Επιπρόσθετα, ζητήσαμε όπως μας τηρεί ενήμερους αναφορικά με 
την πορεία υλοποίησης του έργου προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης φωτιστικών 
λαμπτήρων τύπου LED σε στρατόπεδα της ΕΦ. 
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα αφενός της ανάγκης για εξοικονόμηση των 
δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου της συμβολής του ΥΠΑΜ στην επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη 
της, όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, να προωθηθεί η επίσπευση της ετοιμασίας του 
εν λόγω συνολικού Σχεδίου Δράσεως. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε τα ακόλουθα: 
α. Με την πλήρωση της θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών και την κατάλληλη στελέχωση 

του Τομέα θα υπάρξει μια πιο συστηματική και πλήρης λειτουργία του. 
β. Για την υλοποίηση των στόχων, που αφορούν στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, υλοποιούνται οι πιο κάτω δράσεις: 
 Έχει εφαρμοστεί σε έξι στρατόπεδα της ΕΦ το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου EMAS, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ, το οποίο έχει 
σκοπό τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 Έχουν υλοποιηθεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 Εφαρμόστηκαν μέτρα, τόσο για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων στις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όσο και για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, καθώς 
επίσης προγράμματος ορθής διαχείρισης και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων και 
αειφόρου ανάπτυξης.  

γ. Η συμφωνία με την ΑΗΚ για την αντικατάσταση των πρώτων 2.200 ενεργοβόρων 
φωτιστικών, με αντίστοιχα τύπου  LED, έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021 και παράλληλα 
έχει αρχίσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη φάση υλοποίησης της 
αντικατάστασης των επόμενων 2.200 φωτιστικών λαμπτήρων σε στρατόπεδα της ΕΦ. 

δ. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς, για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα της ΕΦ.  
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ε. Τα υφιστάμενα έξι συστήματα φωτοβολταϊκών βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Το 
ΓΕΕΦ, με επιστολή του προς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ζήτησε όπως 
προχωρήσει στην τοποθέτηση των υπό αναφορά συστημάτων παρακολούθησης της 
λειτουργίας τους. Προς το παρόν, η λειτουργία και η απόδοσή τους παρακολουθείται από 
τις Μονάδες στις οποίες είναι εγκατεστημένα.  

5.13 Ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού 
Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες επιστολές μας, είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα 
Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, συνολικά 17 συστήματα επεξεργασίας και ανακύκλωσης 
ημιακάθαρτου νερού, τα οποία λειτουργούσαν επιτυχώς, κατορθώνοντας να επιλύσουν, σε 
μεγάλο βαθμό, σημαντικά προβλήματα που οφείλονταν, τόσο στην έλλειψη νερού, όσο και στην 
επαναλαμβανόμενη υπερχείλιση των αποχετεύσεων. Τα εν λόγω συστήματα είχαν υψηλό κόστος 
λειτουργίας, καθότι αποτελούσαν προϊόν ευρεσιτεχνίας και έπειτα από εισήγηση του ΓΕΕΦ, στη 
βάση αξιολόγησης του κόστους/οφέλους, αποφασίστηκε, το 2014, η διακοπή της λειτουργίας 
ορισμένων από αυτά. Το ΥΠΑΜ, βάσει μελέτης, ημερ. 23.9.2015, αποφάνθηκε ότι η περαιτέρω 
λειτουργία των εναπομεινάντων συστημάτων ήταν οικονομικά συμφέρουσα, για αυτό προέβη 
στην ανανέωση της σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησής τους, για την 
περίοδο 25.3.2016–27.3.2017. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, το ΥΠΑΜ δεν προέβη στην 
ανανέωσή της, παρόλο που, σε επιστολή του, ημερ. 4.12.2017, προς την Υπηρεσία μας, 
επισήμανε πως η συντήρηση των συστημάτων αυτών εξακολουθούσε να είναι συμφέρουσα, 
αφού προέκυπτε όφελος, τόσο στην υγιεινή του προσωπικού, όσο και στην εξοικονόμηση 
πόσιμου νερού, επιφέροντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Συναφώς αναφέραμε ότι, το 
ΓΕΕΦ, με έγγραφό του, ημερ. 6.3.2018, προειδοποίησε το ΥΠΑΜ πως αναμένεται να προκληθούν 
πολλαπλές βλάβες, καθότι τα συστήματα παραμένουν σε αχρησία από τις 27.3.2017, ωστόσο το 
ΥΠΑΜ ανταποκρίθηκε μετά από παρέλευση ενάμιση και πλέον έτους, κοινοποιώντας στις 
11.5.2020 την απόφασή του, για κατάργησή τους.  
Αναφορικά με τους ανωτέρω χειρισμούς του ΥΠΑΜ, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
 Η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου δεν λήφθηκε στη βάση εμπεριστατωμένης μελέτης 

αναφορικά με την αναγκαιότητα της λειτουργίας των συγκεκριμένων συστημάτων, κατόπιν 
αξιολόγησης όλων των σχετικών παραμέτρων/δεδομένων (π.χ. καταγεγραμμένα αποτελέσματα 
εξοικονόμησης νερού από τους υδρομετρητές των συστημάτων, τρέχουσες τιμές χρέωσης 
νερού από τα Συμβούλια υδατοπρομήθειας, εξοικονομήσεις λόγω της μη υπερχείλισης των 
αποχετεύσεων, κόστος συντήρησης των συστημάτων), προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.  

 Το ΥΠΑΜ ενημέρωσε, με σημαντική καθυστέρηση, το ΓΕΕΦ αναφορικά με την απόφασή του για 
κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας επεξεργασίας και ανακύκλωσης ημιακάθαρτου νερού 
σε Στρατόπεδα της ΕΦ, καθότι αυτά παρέμειναν σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
χωρίς ωστόσο να αξιολογήσει εναλλακτικές επιλογές, για την επεξεργασία και ανακύκλωση 
νερού μέσω παρόμοιων συστημάτων που διατίθενται στο εμπόριο. 
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 Η σταδιακή αδρανοποίηση των συστημάτων μετά τη λήξη της υπό αναφορά σύμβασης, στις 
27.3.2017, λόγω μη εξασφάλισης της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης και περιοδικής 
συντήρησης του εξοπλισμού, αναπόφευκτα έχει καταστήσει ασύμφορη την επαναλειτουργία/ 
επαναφορά τους. Επιπρόσθετα, δεν κατέστη εφικτή ούτε η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων 
αξιοποίησής τους από άλλες Υπηρεσίες/Κυβερνητικά Τμήματα, ενώ θα απαιτηθεί η διενέργεια 
πρόσθετων δαπανών για απομόνωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (μαγειρεία, λουτρά, 
αποχωρητήρια) από τα εν λόγω συστήματα, καθώς επίσης για αποσύνδεση των 
ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών προσαρτημάτων τους (ηλεκτρικές αντλίες/πίνακες, καλώδια, 
υδραγωγεία, σωληνώσεις). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά 
η σύνδεση των επηρεαζόμενων Στρατοπέδων, με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, διαφαίνεται 
ότι ο χειρισμός του συγκεκριμένου θέματος, από μέρους του ΥΠΑΜ, δεν συνάδει με τις αρχές της 
χρηστής χρηματοοικονομικής, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα: 
 Το συνολικό ύψος των εξόδων, που συνεπάγεται η απομόνωση των συστημάτων 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης ημιακάθαρτου νερού από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
και η αποσύνδεση των προσαρτημάτων τους.  

 Κατά πόσο τα εν λόγω συστήματα έχουν επιθεωρηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΗΜΥ), ως προς την ακαταλληλότητα χρήσης τους και επιπλέον, κατά πόσο ο 
εξοπλισμός τους έχει κριθεί από το ΓΕΕΦ ως πέραν οικονομικής επιδιόρθωσης.  

Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι εξετάζεται το 
ενδεχόμενο εγκατάστασης νέας γενιάς συστημάτων καθαρισμού γκρίζων νερών, σε συνδυασμό 
με τη μελλοντική σύνδεση των στρατοπέδων με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα. Στο παρόν 
στάδιο δεν κρίνεται σκόπιμο να προωθηθεί οποιαδήποτε διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη το 
κόστος αγοράς των νέων συστημάτων, της ετήσιας συντήρησής τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
καταναλώσεις νερού. Επιπρόσθετα,  το Υπουργείο μάς ανέφερε ότι κρίνει ως εύλογη και τεχνικά 
αποδεκτή λύση τη σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν.  
Το συνολικό ύψος των εξόδων, που συνεπάγεται η απομόνωση των συστημάτων επεξεργασίας 
και ανακύκλωσης ημιακάθαρτου νερού από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, εκτιμάται, σύμφωνα 
με το ΥΠΑΜ, στα €700 περίπου για κάθε μονάδα. Επίσης, μας αναφέρθηκε πως τα εν λόγω 
συστήματα δεν έχουν επιθεωρηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) ως 
προς την ακαταλληλότητα χρήσης τους. 
5.14 Μηχανογραφικό Σύστημα Απαλλοτριώσεων, Επιτάξεων και πληρωτέων Ενοικίων 
Η διασφάλιση της εκμετάλλευσης/χρήσης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας (τεμάχια γης–
υποστατικά) για εξυπηρέτηση των αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας (π.χ. ανέγερση 
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στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υλοποίηση αμυντικής οργάνωσης, στρατωνισμός και πολεμική 
προπαρασκευή Μονάδων της ΕΦ), επιτυγχάνεται πρωτίστως με την έκδοση Διαταγμάτων 
Επίταξης και εναλλακτικά με την καταβολή μισθώματος (ενοικίων) ή με την απαλλοτρίωση 
ακίνητης ιδιοκτησίας, στη βάση των διατάξεων του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς 
Άμυνας Νόμου, καθώς και των περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμων, αντίστοιχα. Όπως 
αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, για αρκετά ιδιωτικά 
τεμάχια γης, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής της ΕΦ, δεν έχουν 
εκδοθεί τα απαιτούμενα Διατάγματα Επίταξης και δεν καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους 
οποιαδήποτε ενοίκια ως αντιστάθμισμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, τα υπό αναφορά 
τεμάχια δεν είναι όλα καταγεγραμμένα, προκειμένου το ΥΠΑΜ να είναι ενήμερο για την 
εκμετάλλευσή τους και ως εκ τούτου έχουν παρατηρηθεί αρκετές περιπτώσεις διεκδίκησης 
αναδρομικής χρηματικής αποζημίωσης, από μέρους των ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων 
τεμαχίων γης/υποστατικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις εκτείνονται μέχρι το έτος 1974.  
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, διαπιστώνουμε ότι, από το 2015, καταβάλλεται 
προσπάθεια καταγραφής όλων των τεμαχίων που επηρεάζονται από καθεστώς επίταξης/ 
απαλλοτρίωσης/μίσθωσης (ενοικίου), μέσω της ετοιμασίας κατάλληλου μηχανογραφικού 
προγράμματος από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ). Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, το εν λόγω 
εγχείρημα αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων και 
αντικειμενικών δυσκολιών που ανακύπτουν στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, λόγω της 
αδυναμίας συστηματικής παρακολούθησης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου εργασίας. Μετά 
από παρέλευση δύο ετών από την έναρξη των πιο πάνω εργασιών, το ΥΠΑΜ, με επιστολή του, 
ημερ. 4.12.2017, μας πληροφόρησε ότι οι διαδικασίες, τόσο του εντοπισμού των μη 
καταγεγραμμένων τεμαχίων, όσο και της μηχανογράφησής τους, αναμενόταν να ολοκληρωθούν  
εντός του έτους 2018. Σχετικά με τα παραπάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
α. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου Τμήματος του ΥΠΑΜ για θέματα 

χρήσης γης, ημερ. 2.10.2018, έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση μόνο των στοιχείων/ 
δεδομένων που βρίσκονταν στους διοικητικούς φακέλους του νέου θεματικού αρχείου. 
Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στη βάση τυχαίου δείγματος φακέλων που 
επιλέγηκε, δεν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωση της εν λόγω εργασίας, αφού οι χειριστές του 
μηχανογραφικού συστήματος δεν κατόρθωσαν να το ενεργοποιήσουν. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με το ότι είχε προηγηθεί η ενδεδειγμένη εκπαίδευσή τους από εξειδικευμένο 
προσωπικό του ΤΥΠ, στον τρόπο λειτουργίας/χειρισμού των εφαρμογών του συστήματος, 
προκαλεί εύλογες ανησυχίες και προβληματισμό ως προς την έμπρακτη αξιοποίησή του 
από το Υπουργείο. 

β. Από περαιτέρω έλεγχο που διενεργήσαμε, διαφάνηκε ότι, παρά τις συστάσεις/οδηγίες του 
συντονιστή προγραμμάτων μηχανογράφησης του ΥΠΑΜ για χρήση του εν λόγω 
προγράμματος από τους αρμόδιους λειτουργούς, κατά τα δύο τελευταία έτη, δεν 
καταβλήθηκε από μέρους τους οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησής του, με αποτέλεσμα, 
πέραν του γεγονότος ότι αυτό συνιστά σπατάλη των πόρων που διατέθηκαν για ανάπτυξη 
του συστήματος, να προκύπτουν τα ακόλουθα προβλήματα/κίνδυνοι: 
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 Αύξηση, τόσο στον απαιτούμενο χρόνο/προσπάθεια για τη διεκπεραίωση του 
καθημερινού όγκου εργασίας, όσο και του κινδύνου πρόκλησης ανθρώπινου λάθους, 
καθότι η άντληση του ιστορικού και των αναγκαίων πληροφοριών για την κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, διενεργείται μέσω των αντίστοιχων φακέλων που τηρούνται στο 
Αρχείο, αντί αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος.  

 Συνεπεία της πιο πάνω αδρανοποίησης του μηχανογραφικού συστήματος, θα 
απαιτηθεί επιπρόσθετο διοικητικό κόστος για την επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων του, με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στα νέα Διατάγματα 
Επίταξης, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά τα δύο τελευταία έτη και θα εξακολουθούν να 
αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.   

 Η έγκαιρη προώθηση ενεργειών από μέρους του Υπουργείου, για την ανανέωση των 
Διαταγμάτων Επίταξης κατά τη λήξη τους, δεν επιτυγχάνεται αυτόματα και αξιόπιστα 
μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής που διαθέτει το υπό αναφορά μηχανογραφικό 
σύστημα, αλλά εναπόκειται στην υπενθύμιση των λειτουργών του Αρχείου, οι οποίοι 
οφείλουν να προστρέχουν στις αντίστοιχες καρτέλες των θεματικών φακέλων, στη 
βάση των οδηγιών επαναφοράς που αναγράφονται χειρόγραφα σε αυτές. 

γ. Βάσει στοιχείων του ΥΠΑΜ, προκύπτει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί, μέχρι και σήμερα, η 
καταχώριση, στο υπό αναφορά μηχανογραφικό σύστημα, των δεδομένων που αφορούν 
στην επίταξη/απαλλοτρίωση/μίσθωση ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στους περίπου 
2.000 διοικητικούς φακέλους του παλαιού θεματικού αρχείου. Επισημαίνουμε ότι, οι εν 
λόγω φάκελοι έχουν αποσταλεί στο Κρατικό Αρχείο για συντήρηση και παρόλο που το 
αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου όφειλε, βάσει των πρακτικών σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε στις 10.7.2018, να προβεί στη σταδιακή επαναφορά τους για την 
υλοποίηση της πιο πάνω εργασίας καταγραφής των στοιχείων, από τον έλεγχο που 
διενεργήσαμε διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση των υπευθύνων. 

Συστάσεις: 
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης στη βάση των αρχών της οικονομίας, αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας, το Υπουργείο να προβεί στην προώθηση των ακόλουθων: 
α. Εκμετάλλευση/αξιοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, των δυνατοτήτων που παρέχει το 

συγκεκριμένο μηχανογραφικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, να ολοκληρωθεί η καταχώριση 
όλων των στοιχείων/δεδομένων που αφορούν στην επίταξη/απαλλοτρίωση/μίσθωση 
ακινήτων μέχρι και σήμερα και να διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος αναφορικά με την 
ορθότητα των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων. 

β. Σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, να 
επισπευσθούν οι διαδικασίες εντοπισμού των μη καταγεγραμμένων τεμαχίων γης. 

γ. Διασφάλιση ότι, τόσο η ανανέωση των υφιστάμενων Διαταγμάτων Επίταξης, όσο και η 
έκδοση νέων Διαταγμάτων, στηρίζεται στη διενέργεια επίσημης χωρομετρικής εργασίας, 
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για τον επακριβή προσδιορισμό της εκάστοτε ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που 
τυγχάνει εκμετάλλευσης από την ΕΦ. 

Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας πληροφόρησε ότι η καταχώριση των 
στοιχείων στο συγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης, ανατέθηκε σε κληρωτούς οπλίτες και 
στελέχη της ΕΦ, λόγω έλλειψης προσωπικού του Υπουργείου. Αφότου ολοκληρώθηκε η εν λόγω 
εργασία, διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λαθών και 
παραλείψεων, με αποτέλεσμα το υπό αναφορά σύστημα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια και αξιοπιστία.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από το ΤΥΠ, το 
υφιστάμενο  σύστημα μηχανογράφησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, καθότι στην παρούσα του 
μορφή είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να καταστεί τροφοδότης της κεντρικής αποθήκης 
πληροφοριών. Ως εκ τούτου, έγινε εισήγηση για αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Συνεργασία, για 
την οποία το Υπουργείο Άμυνας προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και διεργασίες για 
ετοιμασία και πλήρη εφαρμογή της.  
5.15 Κοστολόγια 
Σύμφωνα με τη «Συγκεντρωτική Κατάσταση Κοστολογίων μέχρι 31.12.2019», η οποία εξάχθηκε 
από το Μηχανογραφικό Σύστημα Παρακολούθησης Κοστολογίων του ΓΕΕΦ, διαπιστώσαμε ότι 
εκκρεμεί η τακτοποίηση κοστολογίων συνολικού ύψους €113.161 (έναντι €195.837, €201.766 και 
€226.920 για τα έτη 2016, 2015 και 2014, αντίστοιχα), τα οποία  αφορούν στα έτη 2013–2019. 
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται, τόσο στο ΓΕΕΦ, όσο και στο ΥΠΑΜ, διαφάνηκε ότι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς έχουν προβεί στην προώθηση των αναγκαίων ενεργειών, στη βάση των 
συστάσεων της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία έκδοσης–τακτοποίησης 
των κοστολογίων. Εντούτοις, από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις εισπράξεις από την 
οικονομική τακτοποίηση των κοστολογίων, διαπιστώσαμε ότι, λόγω της μη καταχώρισής τους σε 
ειδικό άρθρο εσόδων, αλλά σε δύο γενικά άρθρα εσόδων, δεν καθίσταται πρακτικά εύκολος ο 
προσδιορισμός του χρηματικού ποσού που καταχωρίστηκε, σε σχέση με τις εν λόγω εισπράξεις. 
Συναφώς αναφέραμε ότι, το ΥΠΑΜ, με επιστολή του, ημερ. 4.12.2017, μας ενημέρωσε πως θα 
ζητείτο έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για δημιουργία σχετικού άρθρου στον 
Προϋπολογισμό του 2019, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει ακόμα. 
Σύσταση: Επαναλάβαμε την ανάγκη προώθησης της πιο πάνω αλλαγής για βελτίωση της 
παρακολούθησης των κοστολογίων. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με την 
Υπηρεσία μας και θα ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η δημιουργία ξεχωριστού άρθρου 
εσόδων για τις εισπράξεις από τα κοστολόγια.   
5.16 Μηχανογραφικό Σύστημα Διαχείρισης Τροφίμων Εθνικής Φρουράς 
Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ΥΠΑΜ αποφάσισε, το 2012, 
την εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος μηχανογράφησης των διαχειρίσεων τροφίμων των 
Μονάδων της ΕΦ και του Κέντρου Εφοδιασμού Εθνικής Φρουράς (ΚΕΕΦ), λόγω αδυναμιών και 
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ανεπάρκειας των υφιστάμενων προγραμμάτων/συστημάτων. Διαπιστώσαμε ότι εκκρεμεί, μέχρι 
και σήμερα, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, με ότι αυτό συνεπάγεται στην 
εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των διαχειρίσεων τροφίμων της ΕΦ. Το Υπουργείο πρόβαλε 
κατά καιρούς συγκεκριμένους λόγους που συνέβαλαν στη μη ολοκλήρωση του εν λόγω 
προγράμματος, οι οποίοι αφορούν στην αναδιοργάνωση-μετεξέλιξη της ΕΦ, στην ανάθεση 
τροφοδοσίας συγκεκριμένων στρατοπέδων σε επιχειρήσεις παρασκευής έτοιμου φαγητού, στην 
τροποποίηση της λογιστικής διαδικασίας χορήγησης τροφίμων στην ΕΦ, καθώς και στη 
διαδικασία μεταστέγασής του σε νέες κτηιριακές εγκαταστάσεις.  
Επισημαίνουμε ότι, αρχική επιδίωξη του Υπουργείου ήταν η προμήθεια έτοιμου προγράμματος 
μηχανογράφησης από το ελεύθερο εμπόριο, ωστόσο στην πορεία διαφάνηκε πως η εν λόγω 
επιλογή δεν θα ικανοποιούσε τις εξειδικευμένες υπηρεσιακές ανάγκες, οπόταν αποφασίστηκε να 
προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών δημιουργίας λογισμικού προγράμματος 
μέσω του ιδιωτικού τομέα. Το γεγονός αυτό όμως προσκρούει σε θέματα ασφαλείας, καθότι το 
ΓΕΕΦ, με έγγραφό του, ημερ. 7.7.2020, επισήμανε προς το ΥΠΑΜ τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η χρησιμοποίηση, από ιδιωτική εταιρεία, του Ενιαίου Ψηφιακού Δικτύου της ΕΦ, ως 
μέσου εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικού προγράμματος. Βάσει των παραπάνω 
εξελίξεων, η δημιουργία του υπό αναφορά προγράμματος έχει ήδη ανατεθεί στην αρμόδια 
Διεύθυνση του ΓΕΕΦ και σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος 
του τρέχοντος έτους, με απώτερο σκοπό να εγκατασταθεί σε όλους του τελικούς χρήστες και να 
τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη/εφαρμογή από 1.1.2022.   
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη σημαντικότητα του οφέλους που θα αποκομισθεί από την 
επέκταση της λειτουργίας του συστήματος σε επίπεδο Διαχειρίσεων Τροφίμων των Μονάδων της 
ΕΦ και αφετέρου το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αναγνώριση της υπό 
αναφορά υπηρεσιακής ανάγκης το 2012, επισημάναμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για τήρηση των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων.  
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με την πιο 
πάνω παρατήρηση, ωστόσο λόγω φόρτου εργασίας και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα 
κατάταξης των εθνοφρουρών, η δεύτερη φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος 
αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2021. Ακολούθως, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει 
πιλοτικά και αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και πιθανές τροποποιήσεις, αναμένεται  να τεθεί 
σε πλήρη εφαρμογή τον Μάρτιο του 2022. 
5.17 Μηχανογραφικό σύστημα αδειών ανάπαυσης και ασθενείας υπαλλήλων 

και κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού 
Το εν λόγω μηχανογραφημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΥΠ, αποτελείται από δύο 
ξεχωριστές εφαρμογές, που αφορούν στο σύστημα των Κυβερνητικών Υπάλληλων, καθώς και στο 
σύστημα του ωρομίσθιου προσωπικού. Όπως αναφέρουμε εκτενέστερα σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, σχετικά με τις 
επιμέρους λειτουργίες του ανωτέρω συστήματος, διαπιστώσαμε σημαντικά ευρήματα/ 
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αποκλίσεις, τα οποία αφορούν αφενός σε αδυναμίες στον σχεδιασμό των λειτουργιών του 
συστήματος και αφετέρου σε παραλείψεις συμμόρφωσης στις οδηγίες που αποσκοπούν στην 
εύρυθμη λειτουργία του. Διευκρινίζουμε ότι, στην πρώτη περίπτωση, την ευθύνη και 
αρμοδιότητα για την προώθηση των αναγκαίων διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών φέρει το 
ΤΥΠ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η λήψη μέτρων από το ΥΠΑΜ. Όπως 
πληροφορηθήκαμε από το ΤΥΠ, έχουν ήδη υλοποιηθεί όλες οι από μέρους του απορρέουσες 
ενέργειες, ενώ μας αναφέρθηκε επίσης ότι, το συγκεκριμένο σύστημα θα αντικατασταθεί 
οριστικά με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων (σύστημα ERP) του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί 
σε εφαρμογή από την 1.1.2023.  
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΥΠΑΜ, μέσω του υπεύθυνου (διαχειριστή) 
πληροφοριακών συστημάτων, να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των χρηστών, τόσο στις 
υποδείξεις που τους έγιναν από το ΤΥΠ, όσο και στα ευρήματα που καταγράφονται στην 
επιστολή ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ημερ. 19.10.2016. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες για απάλειψη τυχόν παραλείψεων. 
5.18 Μηχανογραφικό Σύστημα καταβολής επιδόματος σε προσωπικό της ΕΦ 
Στο υπό αναφορά σύστημα είναι καταχωρισμένη ομάδα στελεχών που υπηρετούν στην ΕΦ και 
τους καταβάλλεται συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο δύναται πλέον να υπολογίζεται αυτόματα, 
συνυπολογίζοντας όλες τις επιμέρους παραμέτρους που το επηρεάζουν, όπως ο βαθμός του 
στελέχους, ημερομηνία παρουσίασης στην υπηρεσία, καθώς και διάφορες μεταβολές (πχ 
μισθολογική προαγωγή, παράταση παραμονής στην υπηρεσία, άδεια μητρότητας, μετάθεση). Το 
εν λόγω σύστημα, αφότου λειτούργησε σε δοκιμαστική βάση και υποβλήθηκε επιτυχώς στους 
ενδεδειγμένους ελέγχους, τόσο από το Λογιστήριο του ΥΠΑΜ, όσο και από την ομάδα ελέγχου 
για μηχανογραφημένα συστήματα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τέθηκε σε πλήρη  
εφαρμογή, χωρίς την παράλληλη χρήση του λογιστικού συστήματος FIMAS, από την 1.2.2019.   
Σύμφωνα με την επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ημερ. 15.2.2019, η έγκριση 
λειτουργίας του πιο πάνω συστήματος παραχωρήθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές που 
καταχωρίζονται στο σύστημα από τον χρήστη θα εγκρίνονται από άλλο άτομο με διαφορετικό 
ρόλο/καθήκοντα. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις/ διορθώσεις, με σκοπό την 
περαιτέρω βελτίωση των δικλείδων ασφαλείας του, ωστόσο το λογιστήριο του ΥΠΑΜ δεν έχει 
προβεί, μέχρι στιγμής, στη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών/ βελτιωτικών ενεργειών. Επίσης, από 
έλεγχο που διενεργήσαμε διαφάνηκε ότι, σε περίπτωση αποχώρησης ενός στελέχους, εφόσον 
προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που επηρεάζουν το ύψος του καταβαλλόμενου 
επιδόματος (πχ προαγωγή στελέχους με αναδρομική ισχύ), τότε το σύστημα δεν επιτρέπει στον 
χρήστη την απαιτούμενη αναπροσαρμογή των δεδομένων, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός και 
καταβολή του συμπληρωματικού επιδόματος να υλοποιείται εκτός του συστήματος.   
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Σύσταση: Να προωθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, τόσο για τη συμμόρφωση προς τις 
υποδείξεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όσο και για τροποποίηση της 
λειτουργίας του συστήματος.   
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το 
ΓΕΕΦ, μελετά τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν και αναμένεται σύντομα η υλοποίησή 
τους. 
5.19 Μητρώα Περιουσιακών Στοιχείων 
α. Πιστοποιητικό Φυσικής Καταμέτρησης.  Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, το ΥΠΑΜ, κατόπιν αιτήματός του προς το Υπουργείο Οικονομικών, έλαβε έγκριση, 
από το έτος 2012, για δημιουργία νέων μητρώων περιουσιακών στοιχείων, αφού πρώτα 
διενεργηθεί φυσική καταμέτρηση της κινητής περιουσίας. Η καταμέτρηση δεν διενεργήθηκε, 
λόγω, όπως μας αναφερόταν διαχρονικά, της επικείμενης μεταστέγασης του ΥΠΑΜ. Βάσει 
στοιχείων που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που έχουν μεσολαβήσει 2 έτη 
από την ολοκλήρωση της μεταστέγασης, εντούτοις δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πιο πάνω 
ενέργειες, με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση του Υπουργείου με τους Κανονισμούς Αποθηκών, 
που αφορούν στην ετήσια ετοιμασία και υποβολή του πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης 
στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, για οκτώ συνεχή έτη. Επιπρόσθετα, 
όπως πληροφορηθήκαμε από το Αρχείο, μετά την αφυπηρέτηση της υπεύθυνης Λειτουργού για 
την τήρηση του Αναλυτικού Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων, δεν έχει ορισθεί διάδοχος για 
διεκπεραίωση της  συγκεκριμένης εργασίας. 
Σύσταση: Το Υπουργείο Άμυνας να προωθήσει ενέργειες για συμμόρφωση με τους εν λόγω 
Κανονισμούς. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι αναμένει την 
τοποθέτηση, από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, λειτουργού που θα αναλάβει 
ως προϊστάμενη του αρχείου και έτσι θα παρασχεθεί η ευχέρεια καθορισμού υπεύθυνης 
λειτουργού για τήρηση του αναλυτικού μητρώου περιουσιακών στοιχείων.  
β. Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και 
ελέγχου του μηχανογραφικού εξοπλισμού, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε, από το 2015, τη 
δημιουργία κατάλληλου διαγραμμισμένου μητρώου, στο οποίο να καταχωρίζονται ο τύπος του 
εξοπλισμού, ο χώρος εγκατάστασης, το μοντέλο, ο αριθμός σειράς, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(ταχύτητα, χωρητικότητα κ.λπ.). Το ΥΠΑΜ ενημέρωσε, από το έτος 2017, την αρμόδια Λειτουργό 
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ότι έχει δημιουργηθεί, στη βάση της ανωτέρω 
εισήγησής μας, νέο κατάλληλα διαγραμμισμένο μητρώο, ωστόσο δεν έχει επισημοποιηθεί, 
καθότι θα πρέπει να προηγηθεί η αναθεώρηση των Κανονισμών Αποθηκών. Όπως 
πληροφορηθήκαμε από τον υπεύθυνο του Γενικού Λογιστηρίου, η εν λόγω αναθεώρηση δεν έχει 
μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί και επιπλέον το συγκεκριμένο έντυπο έχει διαγραφεί από τον 
κατάλογο των εντύπων. Επιπρόσθετα,  μας αναφέρθηκε ότι θα απαιτηθεί διαβούλευση με όλα τα 
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Υπουργεία, Τμήματα και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση 
του εντύπου, που θα αφορά στο συγκεκριμένο μητρώο.  
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας να προβεί στη χρήση του 
προσχέδιου εντύπου, που αφορά στο εν λόγω μητρώο, το οποίο είχε αποσταλεί από το 
Κυβερνητικό Τυπογραφείο κατά το έτος 2017. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας πληροφόρησε ότι μέχρι την έγκριση 
του νέου εντύπου συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μέχρι τώρα ισχύον έντυπο (Γεν 56), το οποίο 
θεωρεί πως καλύπτει κατά πολύ τις ανάγκες του. 
γ. Αποθέματα οπλισμού και πυρομαχικών. Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, τα στοιχεία του μηχανογραφημένου αρχείου οπλισμού, που τηρείται στο ΓΕΕΦ, δεν 
συμφωνούσαν με τα αντίστοιχα στοιχεία της υπεύθυνης Μονάδας για την τήρηση/φύλαξη  των 
αποθεμάτων. Για αποκατάσταση των  παρατηρήσεών μας, δόθηκαν σαφείς οδηγίες από το ΓΕΕΦ, 
με έγγραφό του, ημερ. 4.3.2011, όπως διεξαχθεί γενική απογραφή, σε πρώτη φάση, του ενεργού 
οπλισμού και ακολούθως του λοιπού οπλισμού και οπτικού υλικού, η οποία αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί εντός του έτους 2011. Επίσης, στην απάντηση του Υπουργείου  Άμυνας, ημερ. 
4.12.2017, μας αναφέρθηκε ότι η διαδικασία αντιπαραβολής των στοιχείων συνεχίζεται 
αδιάλειπτα επί ημερήσιας βάσης και ότι επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου του 
2018. Ωστόσο, παρά την πάροδο σχεδόν μιας δεκαετίας, το θέμα εξακολουθούσε να εκκρεμεί 
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι, η ακολουθητέα διαδικασία αντιπαραβολής των εν λόγω στοιχείων είναι 
εκ φύσεως ιδιαίτερα χρονοβόρα, ωστόσο το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει δεν αιτιολογεί 
τη μη αποπεράτωσή της.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας αναφερθούν οι συγκεκριμένοι 
λόγοι/αντικειμενικές δυσκολίες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της πιο πάνω 
διαδικασίας, καθώς επίσης και οι διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται για αντιμετώπισή 
τους. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι λόγω του μεγάλου 
αριθμού των υλικών και των περιορισμών του διαθέσιμου προσωπικού, η διαδικασία είναι 
χρονοβόρα. Η υπεύθυνη Μονάδα για την τήρηση των αποθεμάτων στο εν λόγω υλικό, προέβη το 
2011 σε καθολική απογραφή του αποθέματος, την οποία και απέστειλε στο ΓΕΕΦ για αξιοποίηση. 
Μέχρι σήμερα, το υπό αναφορά απόθεμα έχει ταυτιστεί για αρκετά υλικά, με τα αντίστοιχα 
λογιστικά αποθέματα του μηχανογραφικού συστήματος.   
δ. Φύλαξη πινάκων ζωγραφικής.  Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις 
μας, πίνακες ζωγραφικής, ορισμένοι από τους οποίους έχουν φιλοτεχνηθεί από επώνυμους 
ζωγράφους και ενδεχομένως να έχουν σημαντική αξία, εξακολουθούν να φυλάσσονται εντός 
εμπορευματοκιβωτίου σε συγκεκριμένη Μονάδα, προφανώς σε ακατάλληλες κλιματικές 
συνθήκες, με κίνδυνο τη φθορά και καταστροφή τους. Συγκεκριμένα, βάσει στοιχείων που 
τηρούνται στην αρμόδια Διαχείριση Υλικού, από το σύνολο των 26 πινάκων, οι 14 παραμένουν 
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αποθηκευμένοι επί σειρά ετών εντός εμπορευματοκιβωτίου, παρόλο που το ΥΠΑΜ με επιστολή 
του, ημερ. 4.12.2017, μας ανέφερε ότι θα αξιοποιούνταν στο νέο κτήριο του Υπουργείου και 
ΓΕΕΦ, στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας, καθώς και στο Συντονιστικό κέντρο «ΖΗΝΩΝ». 
Επιπρόσθετα, μας αναφέρθηκε ότι προτίθετο να προχωρήσει στην άμεση συντήρησή τους, 
εξασφαλίζοντας τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
χωρίς ωστόσο να έχει προωθηθεί οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. 
Επισημάναμε για ακόμη μια φορά τη σημαντικότητα της κατάλληλης φύλαξης και συντήρησης 
των εν λόγω πινάκων και ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις όποιες εξελίξεις.  
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι αποτάθηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να αναλάβει τη 
συντήρηση των εν λόγω έργων τέχνης που φυλάσσονται στο ΓΕΕΦ και σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι εφικτό, ζητήθηκε όπως υποδειχθούν εξειδικευμένοι συντηρητές για ανάθεση της 
συγκεκριμένης εργασίας.  
ε. Υλικά που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης διαφόρων συμβάσεων και τα οποία 
έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής. Όπως αναφέραμε εκτενέστερα σε 
προηγούμενες Εκθέσεις μας, στις αποθήκες ανεφοδιαστικού οργάνου της ΕΦ υφίστανται μεγάλες 
ποσότητες αναλωσίμων υλικών, που αφορούν σε απορριφθείσες προμήθειες στο πλαίσιο 
υλοποίησης παλαιότερης σύμβασης για την προμήθεια στρατιωτικών αρβύλων (προσφορά αρ. 
2007Τ1010 (ΤΚΑΠ)), οι οποίες, πέραν του ότι καταλαμβάνουν πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο, η 
μακρόχρονη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις της ΕΦ ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους για 
αξίωση του αναδόχου καταβολής αποζημιώσεων επικαλούμενος αλλοίωση ή/και απώλεια του 
προϊόντος συνέπεια πράξεων ή/και παραλείψεων από μέρους του ανεφοδιαστικού οργάνου. Το 
Υπουργείο Άμυνας απέστειλε, στη βάση εισήγησης της Υπηρεσίας μας, αριθμό επιστολών προς τη 
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προκειμένου να τύχει ενημέρωσης αναφορικά με τη 
διαδικασία  έκδοσης Δικαστικού Διατάγματος για απομάκρυνσή τους, χωρίς ωστόσο να λάβει 
οποιανδήποτε απάντηση μέχρι στιγμής.  
Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τις όποιες εξελίξεις.  
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 14.6.2021, μας ανέφερε ότι θα τηρεί ενήμερη την 
Υπηρεσία μας για τις ενέργειές του, σε σχέση με το εν λόγω θέμα. 
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6.  Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019 και 2020, επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, συνολικά 15 συναλλαγές, καθώς επίσης 25 περιπτώσεις μισθοδοσίας, που αφορούσαν στο ΥΠΑΜ.  Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε αριθμός συναλλαγών που αφορούσαν στο Κονδύλι: «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης».  
Τα ευρήματα από τους πιο πάνω ελέγχους, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν σε απόρρητα 
θέματα, παρατίθενται πιο κάτω. 
6.1 Εφαρμογή του Προγράμματος Συμψηφισμού (ΕΦΑΡΣΥ) 
Από έλεγχο συγκεκριμένου Δελτίου Πληρωμής διαπιστώσαμε ότι, το λογιστήριο προχώρησε στην 
εκτέλεση πληρωμής προς συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο είχε οφειλή προς κυβερνητική 
υπηρεσία, χωρίς να προηγηθεί η ενδεδειγμένη ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, για λήψη σχετικών οδηγιών ενδεχόμενης αποκοπής πριν από την εξόφλησή του, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του συμψηφισμού εσόδων και εξόδων της Δημοκρατίας, κατά παράβαση 
των προνοιών της εγκυκλίου με αριθμό 1714 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 20.11.2013 με θέμα 
«Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας».  
Επίσης, διαπιστώσαμε ότι, στην κατάσταση που εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής του 
προγράμματος συμψηφισμού (ΕΦΑΡΣΥ) του Γενικού Λογιστηρίου, για εντοπισμό τυχόν οφειλών 
των δικαιούχων σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, γινόταν αναφορά με ένδειξη «μηδέν», και 
επισήμανση όπως ο λειτουργός που θα προέβαινε στη διεκπεραίωση των εν λόγω πληρωμών,  
πριν προχωρήσει στην ολοκλήρωσή τους, έρθει σε επικοινωνία με λειτουργό των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ).  
Όπως μας αναφέρθηκε, δεν έγινε η ενδεδειγμένη διαδικασία επικοινωνίας με λειτουργό των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να μην αποσαφηνιστεί αν τα εν λόγω νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα τηρούσαν οφειλές προς  τις ΥΚΑ.   
Σύστασηꓽ   Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου και άλλων σχετικών οδηγιών 
του Γενικού Λογιστηρίου. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 10.11.2020, μας ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες 
για προσεκτική εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου, καθώς επίσης ότι η επιβαλλόμενη επικοινωνία 
με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διενεργείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
προκειμένου να υπάρχει αποδεικτικό επικοινωνίας. 
6.2 Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού/προσφορών και εξόφλησης τιμολογίων 
α. Για την τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε στρατιωτική εγκατάσταση, 
αντί να διενεργηθεί μειοδοτικός διαγωνισμός, βάσει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, 
διαπιστώσαμε ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη σε απευθείας ανάθεση.  
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β. Η προμήθεια και ηλεκτρική εγκατάσταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
ανατέθηκε σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, ωστόσο, βάσει στοιχείων του αντίστοιχου Δελτίου 
Πληρωμής, διαπιστώσαμε ότι το τιμολόγιο που προσκομίσθηκε και ακολούθως εξοφλήθηκε, 
εκδόθηκε από διαφορετικό νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, ο έλεγχος για εντοπισμό οφειλών, προς 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες για σκοπούς συμψηφισμού, διενεργήθηκε για άλλο νομικό πρόσωπο, 
από το συμβαλλόμενο. 
γ. Δεν επισυνάφθηκε, στο αντίστοιχο Δελτίο Πληρωμής, το απαιτούμενο δικαιολογητικό 
παραλαβής/χορηγήσεως εφοδίων/υλικών (ΕΦ1), στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά τα 
επιμέρους υλικά που είχαν αγορασθεί, ούτε η σχετική βεβαίωση αναφορικά με τη 
χρησιμοποίησή τους για συγκεκριμένη υπηρεσιακή ανάγκη.  
Σύσταση: Ο έλεγχος που ασκείται από τους αρμόδιους λειτουργούς να είναι ο αρμόζων, ώστε 
να εντοπίζονται και να διορθώνονται αποκλίσεις από τα καθοριζόμενα στις νομοθεσίες και 
σχετικές εγκυκλίους. 
Το Υπουργείο Άμυνας, με επιστολή του, ημερ. 10.11.2020, μας ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες σε 
όλους τους λειτουργούς για πλήρη συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων, 
ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής εκτέλεση, τόσο από τον χρήστη εγγραφής, όσο και από τον 
χρήστη οριστικοποίησης και διενέργειας δαπάνης, των καθηκόντων που απορρέουν από αυτές.   
6.3 Καταβολή αποζημίωσης στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού 

Φανερωμένης 
Η Εθνική Φρουρά κατέβαλε αποζημίωση ύψους €47.837 στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού 
Ναού Φανερωμένης, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε διαμέρισμα και 
κατοικίες ιερέων. Η εν λόγω αποζημίωση καταβλήθηκε προκαταβολικά. Την ευθύνη για εκτίμηση 
και αποκατάσταση των ζημιών ανέλαβε η Εκκλησιαστική Επιτροπή, με ανάθεση της ετοιμασίας 
της εκτίμησης σε αρχιτεκτονικό γραφείο, σε συνεννόηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΜ. 
Στον σχετικό φάκελο του πιο πάνω Κονδυλιού που τηρείται από το λογιστήριο του ΥΠΑΜ, δεν 
υπάρχει αντίγραφο του νόμιμου φορολογικού τιμολογίου που έκδωσε το αρχιτεκτονικό γραφείο  
για αποκατάσταση των ζημιών, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να επαληθευτεί η πραγματική 
δαπάνη, σε σύγκριση με το ποσό που πληρώθηκε προκαταβολικά στην Εκκλησιαστική Επιτροπή 
για επιδιόρθωση των ζημιών. 
Σύσταση: Σε παρόμοιες περιπτώσεις, το ποσό της αποζημίωσης να μην προκαταβάλλεται, αλλά 
να καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την αποπεράτωση της εργασίας ή να καταβάλλεται 
στο τέλος, με την αποπεράτωσή της και κατόπιν προσκόμισης όλων των απαραίτητων 
αποδεικτικών στοιχείων.  
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 10.11.2020, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με την πιο 
πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας και πρότεινε  όπως καταβάλλεται η πρώτη δόση, ύψους 50%, 
με την προσκόμιση συμβολαίου για την αποκατάσταση της οικοδομής και την έναρξη των 
εργασιών και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών.  
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6.4 Συμφωνητικά έγγραφα 
Διαπιστώσαμε ότι, στο συμφωνητικό έγγραφο που υπογράφηκε  μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του Ανάδοχου για την εκτέλεση διαφόρων έργων, δεν αναγράφονται όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, όπως, η αξία της σύμβασης, η ημερομηνία όπου τίθεται σε ισχύ, η διάρκεια εκτέλεσής 
της, ο αριθμός, το ποσό και το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος που έχει εκδώσει την εγγύηση 
πιστής εκτέλεσης, τυχόν ρήτρες καθυστέρησης παράδοσης του έργου, το όνομα του υπεύθυνου 
συντονιστή του έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
παρακολούθηση της προόδου του έργου και ο έλεγχος από την Υπηρεσία μας. Επίσης,  
διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται Μητρώο Συμβολαίων που να περιλαμβάνει αριθμό και περιγραφή 
συμβολαίου, αριθμό διαγωνισμού, όνομα επιτυχόντα προσφοροδότη, ποσό συμβολαίου, 
ημερομηνία έναρξης και λήξης συμβολαίου, ποσό και ημερομηνία λήξης τραπεζικών εγγυήσεων, 
ποσό προκαταβολής, ποσό και ποσοστό κράτησης, καθώς και λεπτομέρειες των διαφόρων 
πληρωμών.    
Σύστασηꓽ  Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου, τα συμβόλαια/συμφωνίες 
που συνάπτονται για την εκτέλεση διαφόρων έργων να περιλαμβάνουν όλα τα πιο πάνω 
απαραίτητα στοιχεία και να τηρείται Μητρώο Συμβολαίων με όλες τις πιο πάνω λεπτομέρειες. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 10.11.2020, μας ανέφερε ότι συμφωνεί τόσο με την 
πιο πάνω διαπίστωση, όσο και με τη σχετική σύσταση και για τον σκοπό αυτό έχει οριστεί 
λειτουργός στις Τεχνικές Υπηρεσίες για την αρχειοθέτηση και φύλαξη των συμβολαίων των 
έργων.   
6.5 Λογαριασμός Προκαταβολών Εθνικής Φρουράς «Ακάλυπτες Επιταγές» 

Αρ. Λογαριασμού 56.11.03.0.003 
Το υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασμού εξακολουθεί να ανέρχεται, από το έτος 2013, σε 
€190.579, το οποίο αφορά στην έκδοση των ακόλουθων επιταγών χωρίς αντίκρισμα:  
α. Επιταγή ύψους €62.434, η οποία εκδόθηκε από συγκεκριμένη εταιρεία, ως εγγύηση 
συμμετοχής σε διαγωνισμό της ΕΦ. Όταν το ΥΠΑΜ επιχείρησε να παρακρατήσει μέρος του πιο 
πάνω ποσού, λόγω της μη διευθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων της υπό αναφορά 
εταιρείας προς Κυβερνητικά Τμήματα, η πιο πάνω επιταγή επιστράφηκε, μέσω της Κεντρικής 
Τράπεζας, ως ακάλυπτη, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων από τον εκδότη της. 
Σημειώνουμε ότι, η αρχική διαδικασία για καταχώριση αγωγής σε βάρος της συγκεκριμένης 
εταιρείας (ποινική υπόθεση υπ΄ αριθμό 13175/2014), είχε ανασταλεί κατόπιν σχετικής εντολής 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, λόγω νομικών προβλημάτων. Ακολούθησε νέο αίτημα 
από πλευράς ΥΠΑΜ προς τη Νομική Υπηρεσία, ημερ. 1.7.2019, προκειμένου να κινηθεί εκ νέου 
αγωγή κατά του υπό αναφορά νομικού προσώπου. 
β. Επιταγή ύψους €128.145, ημερ. 22.12.1999, εκδόθηκε από συγκεκριμένη εταιρεία, ως 
εγγύηση συμμετοχής σε διαγωνισμό για ανέγερση στρατοπέδου. Όταν κατατέθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή, λόγω αθέτησης του Αναδόχου να προσκομίσει εμπρόθεσμα εγγύηση πιστής 
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εκτέλεσης του συμβολαίου, η επιταγή επιστράφηκε, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, ως ακάλυπτη, 
λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων από τον εκδότη της. Το αρμόδιο Δικαστήριο επέβαλε 
ποινή φυλάκισης με αναστολή στον διευθυντή της εταιρείας που εξέδωσε την πιο πάνω επιταγή, 
ενώ κινήθηκε παράλληλα και αγωγή κατά της εταιρείας, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με επιστολή 
της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 25.11.2008, δεν κατέστη εφικτό να επιδοθεί, καθότι οι εναγόμενοι 
είχαν εγκαταλείψει τη διεύθυνσή τους. Το Υπουργείο, με επιστολή του, ημερ. 8.12.2008, 
ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με την ταχυδρομική διεύθυνση της εν λόγω εταιρείας 
και παρόλο που ακολούθησαν ακόμη τέσσερεις επιστολές, με ημερ. 11.12.2013, 12.9.2016, 
9.11.2016 και 31.7.2017, εντούτοις το συγκεκριμένο θέμα παραμένει μέχρι και σήμερα στάσιμο. 
Σύσταση: Επισημάναμε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών του Υπουργείου, σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για επίλυση των πιο πάνω θεμάτων που εκκρεμούν εδώ 
και αρκετά χρόνια. 
Το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή του, ημερ. 10.11.2020, μας ανέφερε ότι θα εντατικοποιηθούν 
οι προσπάθειες από μέρους του, σε συνεργασία με τη Νομική υπηρεσία και την Τεχνική Επιτροπή 
Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών. Επιπρόσθετα, με νεότερη 
επιστολή του, ημερ. 23.9.2021, μας πληροφόρησε ότι για το θέμα της παραγράφου 6.5 (β), έχει 
αποσταλεί σχετική επιστολή προς τη Νομική Υπηρεσία, στις 10.9.2021. 
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7. Γενικά συμπεράσματα  
Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου 
συμμόρφωσης, καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα :  
α. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων 
και Κανονισμών, που διέπουν την υλοποίηση/παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, καθώς και 
τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το  προσωπικό.  
β. Εντοπίσαμε αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση προς τις 
εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.  
γ. Παρατηρήσαμε καθυστερήσεις στην επίλυση προβλημάτων, που αφορούν στη λογιστική 
παρακολούθηση των ΣΥΟΠ, στην ενεργειακή πολιτική του ΥΠΑΜ, καθώς επίσης στη διοικητική 
μεταρρύθμισή του.   
δ. Διαπιστώσαμε ότι οι δυνατότητες της μηχανογράφησης και τεχνολογιών πληροφορικής δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς, ιδιαίτερα σε σχέση με συστήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί.   
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8. Γενικές συστάσεις 
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που 
προέκυψαν αφορούσαν, στην πλειοψηφία τους, σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων 
διαδικασιών και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, αδυναμίες στον σχεδιασμό των απαιτούμενων 
διαδικασιών/συστημάτων. 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 Νόμου, που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και 
λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη 
του. 
 
 
 


