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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

FIMAS Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης 

ΓΛ Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 
ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και 
οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί 
κατ΄ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης. 
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Δημοκρατίας και του άρθρου 81 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), η 
Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών της 
κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛ) 
για το έτος 2021, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του ελέγχου 
που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας. Επίσης, στην Έκθεση αυτή περιλαμβάνονται και άλλα θέματα που απασχόλησαν 
την Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του έτους. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Διαπιστώσαμε ότι λογιστικές πολιτικές/χειρισμοί που εφαρμόζονται από το ΓΛ, κατά την 
ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των 
πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, την οποία καθόρισε η Γενική Λογίστρια ως βάση 
ετοιμασίας τους. 

 Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων στη βάση της αρχής την 
οποία έχει καθορίσει η Γενική Λογίστρια.  Όπου προκύπτει αδήριτη ανάγκη για 
παρέκκλιση, να περιλαμβάνεται σχετική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις.   

 Εντοπίσαμε περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν πλήρως οι πρόνοιες των νομοθεσιών και 
οδηγιών/εγκυκλίων του ΓΛ, αναφορικά με την τεκμηρίωση και έλεγχο των εισπράξεων και 
πληρωμών. 

 Εισηγηθήκαμε την πλήρη τήρηση των νομοθεσιών και οδηγιών/εγκυκλίων ή την 
τροποποίησή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 Διαπιστώσαμε απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης ποσών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS), με επιμέρους μηχανογραφικά 
συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί 
η πληρότητα και η ορθότητα των επηρεαζόμενων εισπράξεων και πληρωμών. 

 Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας/πληρότητας ορισμένων ποσών που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Αδυναμία επιβεβαίωσης της ταξινόμησης των μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος 
Φορολογίας στους διάφορους λογαριασμούς του FIMAS. 

 Eισπράξεις Φ.Π.Α. Κύπρου, μέσω των καθεστώτων One Stop Shop (ΟSS) και Ιmport One Stop 
Shop (IOSS), δεν έχουν καταχωριστεί ως εισπράξεις στο FIMAS, αλλά παραμένουν σε 
εκκρεμότητα στον σχετικό λογαριασμό καταθέσεων, συνεπώς δεν αναγνωρίστηκαν ως έσοδα 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Διαπιστώσαμε ότι δεν αποδόθηκε ο  οφειλόμενος Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας, για νομικές 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το εξωτερικό. 
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 Έσοδα από την πώληση φαρμάκων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ύψους €63εκ., 
πιστώθηκαν στο Κονδύλι δαπανών «αγορά φαρμάκων και εμβολίων» του Υπουργείου Υγείας, 
με αποτέλεσμα η δαπάνη να παρουσιάζεται μειωμένη κατά το ποσό αυτό και αντίστοιχα, να 
μην παρουσιάζονται τα σχετικά έσοδα. 

 Διαπιστώσαμε ότι, για τα ποσά που αφορούν σε Φ.Π.Α. και εισφορές ΓεΣΥ, τα οποία 
εισπράχτηκαν από τρίτους και πληρώθηκαν σε τρίτους ή/και τυχόν υπόλοιπα στον Γενικό 
Κυβερνητικό Λογαριασμό κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που αφορούν σε τρίτους, δεν 
έγινε ειδική αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις, ως η σύσταση του  Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου που ακολουθείται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. 

 Από τον έλεγχο της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών, διαπιστώσαμε αδυναμίες 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου. 

 Το ΓΛ δεν διενεργεί έλεγχο της ορθότητας των υπολογισμών της αντιμισθίας του προσωπικού 
που απασχολείται στα ειδικά ταμεία και πιστώνεται σε Κονδύλι εσόδου του ΓΛ. 

 Συστήσαμε όπως το ΓΛ προβαίνει σε έλεγχο των πιο πάνω υπολογισμών, τόσο ως προς την 
ορθότητα του ποσού που πιστώθηκε, όσο και ως προς τη συμμόρφωσή τους με το σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο. 

 Για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των ατόμων που 
αφυπηρέτησαν κατά την περίοδο 1.1.2013-8.12.2015, το ΓΛ λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο 
των μηνιαίων απολαβών από την 1.4.1991, αντί από την ημερομηνία πρόσληψης, λόγω του 
ότι, πριν από αυτή την ημερομηνία δεν τηρούνταν στοιχεία ηλεκτρονικά. Ως αποτέλεσμα, οι 
πληρωμές που διενεργούνται, σε υπαλλήλους με προγενέστερη υπηρεσία, ήταν αυξημένες. 

 Παρόλο που το ΓΛ, με επιστολή του, ημερ. 7.11.2017, μας πληροφόρησε ότι είχε ήδη αρχίσει 
να προβαίνει σε εκ νέου υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εν λόγω 
υπαλλήλων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που επιβάλλει ο Νόμος και όχι στη βάση των 
στοιχείων που υπήρχαν από την 1.4.1991, εντούτοις, όπως διαπιστώσαμε, αυτό δεν έγινε για 
όλες τις περιπτώσεις. 

 Διαπιστώσαμε ότι, παρά την πάροδο πέραν των τεσσάρων ετών από την ψήφιση του περί 
Ορισμένων Τυχερών Παιγνιδιών Νόμου, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την 
επιλογή του κατάλληλου παρόχου, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει συναφθεί 
σχετική σύμβαση. Ως αποτέλεσμα, οι ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής Συμφωνίας για 
τη διεξαγωγή των παιγνιδιών του ΟΠΑΠ και/ή ο λανθασμένος τρόπος ερμηνείας της 
εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντικές απώλειες δημοσίων εσόδων. 

 Όπως πληροφορηθήκαμε, το νέο μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογιστικά συστήματα, δεν θα τεθεί σε 
παραγωγική λειτουργία κατά την 1.1.2023, όπως είχε προγραμματιστεί. 

 Η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Τελικού Απολογισμού του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, δεν αντικατοπτρίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις πραγματικές εισπράξεις 
και πληρωμές, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας.  
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 Οι νομοθεσίες για τις μνημονιακές αποκοπές δεν εφαρμόστηκαν στους μισθούς των 
Δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των νομοθεσιών αυτών, μέχρι και τον 
Αύγουστο του 2021. 

 Από συμφιλίωση που διενεργήσαμε, μεταξύ των λογαριασμών δανείων  που τηρούνται 
«κάτω από τη γραμμή», για τα νέα δάνεια του Πίνακα 3.4 της Δημοσιονομικής Έκθεσης και 
των Κονδυλιών του Κρατικού Προϋπολογισμού, που σχετίζονται με τις εκδόσεις δανείων, 
εντοπίσαμε επτά νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε 
Δήμους, συνολικού ποσού €11,9εκ., για τα οποία δεν ενημερώθηκε το ΓΛ.  

 Συστήσαμε στο ΓΛ να διενεργεί συμφιλίωση των λογαριασμών δανείων και δανεισμού 
«κάτω από τη γραμμή» με τα αντίστοιχα Κονδύλια δαπανών και εσόδων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, τόσο για τα νέα δάνεια όσο και για τις αποπληρωμές και αναλήψεις και 
τυχόν διαφορές να διερευνώνται, ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα και ορθότητα των 
σχετικών Πινάκων της Δημοσιονομικής Έκθεσης. 

 Διαπιστώσαμε ότι, κατά την εξόφληση δανείων με κυβερνητική εγγύηση στη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα (που μετονομάστηκε αργότερα σε ΣΕΔΙΠΕΣ), διενεργήθηκε υπερπληρωμή 
ποσού ύψους €9,1εκ., λόγω του ότι, παρά την υπόδειξη του ΓΛ, για την ανάγκη ελέγχου πριν 
τη διενέργεια της πληρωμής, ο έλεγχος διενεργήθηκε μετά την εκτέλεσή της. Η τράπεζα, 
βασιζόμενη σε γνωμάτευση των νομικών της συμβούλων, δεν αποδέχτηκε ότι υφίσταται 
υπερπληρωμή και το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας. 
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2. Εισαγωγή 

Το ΓΛ ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, το οποίο αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο 
Γενικός Λογιστής, ο οποίος προΐσταται του ΓΛ, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Λογιστή 
διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το 
υπόλοιπο ενεργητικό, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη Δημοκρατία ή στο όνομα αυτής και 
με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό της. Εκτός από το 
Σύνταγμα, οι αρμοδιότητες του ΓΛ καθορίζονται επίσης από τον περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο 
(Ν.38(Ι)/2014) και τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 
(N.20(Ι)/2014). 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικός Λογιστής 
διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι την 
αφυπηρέτησή τους. Αμφότεροι λογοδοτούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ως την αρμόδια αρχή για 
αυτούς, με βάση τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο (Ν.1/1990). 

Η κύρια αποστολή του ΓΛ είναι η επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των 
χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

Το ΓΛ οργανώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις: 

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

 Λογιστικών και Μισθολογικών Υπηρεσιών. 

 Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Πολιτικής και Ανάπτυξης. 

 Εγγυήσεων και Δανείων. 

 Επαλήθευσης και Πιστοποίησης. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του ΓΛ είναι οι πιο κάτω:  

 Η παροχή ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου, που να 
ενισχύσει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών και λογιστικών συναλλαγών και τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση του δημόσιου τομέα. 

 Η προώθηση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον δημόσιο τομέα. 

 Η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος δημοσίων συμβάσεων, 
πλήρως εναρμονισμένου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.  
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Επιπρόσθετα, το ΓΛ, με αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, είναι: 

 Η Αρχή Πιστοποίησης και ως τέτοια έχει την τελική ευθύνη για την πιστοποίηση των 
δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στις Αιτήσεις Πληρωμής και τους Λογαριασμούς που 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχρηματοδότηση των έργων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 Η αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επαληθεύσεων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. 

 H Αρχή Πιστοποίησης της Συντονιστικής Υπηρεσίας Κατά της Απάτης (AFCOS), με 
αρμοδιότητα τη συλλογή όλων των παρατυπιών που εντοπίζονται, είτε από το ίδιο το ΓΛ, 
είτε από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο και την κοινοποίησή τους στην Υπηρεσία 
Καταπολέμησης Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF). 

 Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διοικητικών Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ). Ο ρόλος του ΦΕΔ είναι 
να πραγματοποιεί διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών πριν την υποβολή τους στις Αιτήσεις 
Πληρωμής που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις επαληθεύσεις και ελέγχους για την εφαρμογή του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Επιπλέον, το ΓΛ συνεισφέρει στη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των 
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογιών και 
εργαλείων απλουστευμένου κόστους. 

Οι δαπάνες του ΓΛ χρηματοδοτούνται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  Οι συνολικές 
προϋπολογισθείσες δαπάνες του, για το έτος 2021, ανήλθαν σε €113.797.366 και οι πραγματικές 
σε €63.241.667 (ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού 55,57%). 
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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 Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από 
τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές 
και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για 
τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. 
Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί κάθε άλλη 
εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

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

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

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

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

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

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της ορθότητας και της κανονικότητας δείγματος 
συναλλαγών του ΓΛ, το οποίο επιλέχθηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του 
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ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων 
της Δημοκρατίας. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.  

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-
πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

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

 

 

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

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

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

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

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που 
υποβλήθηκαν από το ΓΛ, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, 
καθώς και στη διενέργεια συνεντεύξεων με το 
προσωπικό του ΓΛ.  

Ο παρών έλεγχος καλύπτει το έτος 2021.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για 
σχόλια και απόψεις στο ΓΛ και οι απόψεις του 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδεικνυόταν, στην 
παρούσα Έκθεση. 

  

Ευρήματα και Συστάσεις

Μητρώα

Προσωπικές 
συνεντεύξεις

Επισκόπηση 
εγγράφων και 

αλληλογραφίας
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3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν. 
20(I)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί. 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί). 

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

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2021, Νόμος του 2021 (Ν.2(ΙΙ)/2021).  

 Οι Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες. 

 Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους, Κανονισμούς και Οδηγίες. 

 Ευρήματα/συστάσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις του ΓΛ από προηγούμενους ελέγχους. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες των παραγράφων  4.1 και 4.2, 
εξήχθησαν από την Υπηρεσία μας, μέσω του FIMAS, καθώς και των ηλεκτρονικών εντύπων που 
ετοιμάστηκαν για συλλογή και καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΛ. 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους υπόλοιπους πίνακες των παραγράφων 4.3 και 
4.4,  παρουσιάζονται αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από το ΓΛ, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας 
μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη διαβεβαίωση για την ορθότητά τους.  

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

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 351.099.903 
Δαπάνες 63.241.667 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις 

δαπανών) ή 
υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 
ποσών/(υπερ

βάσεων) 

  € € € % 
Εισπράξεις από 
άμεσους φόρους 

1.000 8.804 7.804  

Εισπράξεις από 
έμμεσους φόρους 

171.002.010 196.660.613 25.658.603  

Έσοδα από 
προσφορά 
υπηρεσιών και 
αγαθών  

2.043.000 2.326.393 283.393  

Ενοίκια, 
δικαιώματα, άλλοι 
πρόσοδοι 

107.950.000 64.394.707 (43.555.293)1  

Μεταβιβάσεις 200.020 14.414 (185.606)  
Έσοδα μη άλλως 
κατατάξιμα  

2.101.020 4.565.257 2.464.237  

Χορηγίες 20.000 31.245 11.245  
Πρόσοδοι από 
τόκους 

39.927.950 35.660.989 (4.266.961)  

Πωλήσεις παγίων 3.000 3.502 502  
Έσοδα εκδοθέντων 
δανείων  

19.679.270 47.401.674 27.722.404  

Χορηγίες Επιτροπή 
Βοήθειας Παιδιών 
Κύπρου 

52.600 32.305 (20.295)  

ΣΥΝΟΛΟ 342.979.870 351.099.903 8.120.033  
      
Δαπάνες 
προσωπικού 

28.482.290 24.050.623 4.431.667 15,56% 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

9.168.159 3.495.620 5.672.5392 61,87% 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις 

δαπανών) ή 
υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 
ποσών/(υπερ

βάσεων) 

  € € € % 
Μεταβιβάσεις 50.038.524 10.496.038 39.542.4863 79,02% 
Εξυπηρέτηση 
δημόσιου χρέους 

24.642.296 24.088.779 553.517 2,25% 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

1.466.097 1.110.607 355.490 24,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 113.797.366 63.241.667 50.555.699 44,43% 
 
Σημειώσεις:  

1. Η μεγαλύτερη απόκλιση οφείλεται στη μη είσπραξη του προϋπολογισθέντος μερίσματος ύψους €25εκ. από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην είσπραξη μερίσματος από την ΑΤΗΚ €18,6εκ. έναντι €30εκ. που είχε 
προϋπολογιστεί.  

2. Οι σημαντικότερες αποκλίσεις, μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων δαπανών, αφορούν στα 
Κονδύλια «Διαγραφή Δανείων» και «Αγορά Υπηρεσιών» για τα οποία προϋπολογίστηκαν €3,8εκ. και €1,1εκ., 
αντίστοιχα, αλλά δεν χρειάστηκε να γίνουν οι σχετικές δαπάνες. 

3. Η σημαντικότερη απόκλιση, μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων δαπανών, αφορά στην 
Επιχορήγηση Επιτοκίου για την οποία προϋπολογίσθηκαν  €40,7εκ., ενώ η πραγματική δαπάνη ανήλθε σε €3,4εκ. 
Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται στο ότι ο Προϋπολογισμός βασίστηκε στο αναμενόμενο ενδιαφέρον από αιτητές, 
ενώ την ίδια στιγμή η διαδικασία ελέγχου για τις πληρωμές τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν στις 30.6.2021 δεν 
ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2021, λόγω του ότι δεν είχαν παραληφθεί έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη έγκριση για πληρωμή. 

4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου € 
Εισπρακτέα ποσά 41.002.848 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 67.891 

4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στο Γενικό Λογιστήριο 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 76 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 25 
Έκτακτο προσωπικό (Σημ.1) 48 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό/τοποθετημένο προσωπικό 9 

Σύνολο 158 

Σημειώσεις:  

1. Ο όρος «έκτακτο προσωπικό» περιλαμβάνει Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου και Εργοδοτούμενους 
Αορίστου Χρόνου. 

2. Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό του ΓΛ που είναι τοποθετημένο στα Υπουργεία/Υπηρεσίες. 
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4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  2 

Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  2.847 

 € 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 339 

 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΛ/02/2022 

 
 

14 
 

5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας 

5.1 Ευρήματα από τον έλεγχο των συναλλαγών της Κεντρικής Κυβέρνησης 

Από τον πιο πάνω έλεγχο, προέκυψαν διάφορα θέματα, τα οποία τέθηκαν ενώπιον της Γενικής 
Λογίστριας και των αρμόδιων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση.  
Εκτενέστερη αναφορά για τα θέματα αυτά γίνεται στο Μέρος Δ΄ «Έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας» της Ετήσιας Έκθεσης Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για το 2021, ωστόσο, επειδή αφορούν στην ετοιμασία των οικονομικών 
καταστάσεων της Δημοκρατίας, που είναι ευθύνη της Γενικής Λογίστριας, παρατίθενται 
συνοπτικά πιο κάτω. 

5.1.1 Διαπιστώσεις από τον οικονομικό έλεγχο 

α. Λογιστικές πολιτικές/χειρισμοί που καθορίστηκαν από το ΓΛ, οι οποίες δεν συνάδουν με τη 
λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, με βάση την οποία 
ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις:   
 Μεταφορά, στα έσοδα, εισπράξεων προηγούμενων ετών ή μη αναγνώριση εσόδων 

κατά την είσπραξή τους, με αποτέλεσμα οι εισπράξεις να μην παρουσιάζονται ως 
έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις του έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν. 
Παραδείγματα τέτοιων χειρισμών, που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ίδιου του ΓΛ 
και επηρεάζουν τα Κονδύλια του, αναφέρονται στις παραγράφους 5.2.3 και 5.2.4 της 
παρούσας Έκθεσης. 

Το ΓΛ, μας πληροφόρησε ότι ο εν λόγω χειρισμός επιβάλλεται στις περιπτώσεις ποσών που 
εισπράττονται εκ μέρους τρίτων και πρέπει να επιστραφούν ή ποσών για τα οποία εκκρεμεί 
η διενέργεια ελέγχων, πριν καταχωριστούν σε Κονδύλι εσόδων και σχετική πληροφόρηση 
περιλαμβάνεται σε σχετική Σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις, η οποία θα 
εμπλουτιστεί στον βαθμό του εφικτού.  
Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα τήρησης των πιο πάνω 
λογαριασμών, ωστόσο η επισήμανσή μας αφορά στον τρόπο παρουσίασής τους στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 Ενδοκυβερνητικές παραγγελίες, όπου η δαπάνη χρεώνεται δύο φορές, μια στα 

Κονδύλια εξόδων του εντολοδότη και μια στα Κονδύλια εξόδων του Τμήματος που 
εκτελεί την παραγγελία (εντολοδόχος) με σχετική καταχώριση εικονικής πίστωσης στα 
έσοδα του εντολοδόχου.  

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, θα προβαίνει στις ανάλογες αναφορές, εκεί όπου το κρίνει 
αναγκαίο.  
 Κρατήσεις ποσών από τις πληρωμές προς ανάδοχους εργολάβους έργων, όπου 

χρεώνεται το Κονδύλι εξόδου που αφορά στο συγκεκριμένο έργο και πιστώνεται 
λογαριασμός καταθέσεων, παρόλο που δεν προκύπτει πραγματική ταμειακή εκροή.  
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Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, έπειτα από διερεύνηση της πρακτικής που ακολουθείται για το 
εν λόγω θέμα, από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, βρίσκονται  στο τελικό στάδιο για 
καθορισμό σχετικής πολιτικής με  ισχύ από την 1.1.2023 για επίλυση του θέματος. 
 Κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ΓΛ 

δύναται, κατά την κρίση του, να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιονδήποτε 
οικονομικό φορέα ή προς άλλο ειδικό ταμείο. Τα επηρεαζόμενα Κονδύλια εισπράξεων 
και πληρωμών περιλαμβάνουν το ποσό των συμψηφισμών, παρόλο ότι δεν προκύπτει 
πραγματική ταμειακή εισροή/εκροή. Η Υπηρεσία μας έχει αποδεχτεί τον εν λόγω 
λογιστικό χειρισμό, υπό την προϋπόθεση να παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση, υπό 
μορφή Σημείωσης στις οικονομικές καταστάσεις, για τις κατηγορίες εσόδων και 
δαπανών που αφορούν οι συμψηφισμοί. 

β. Απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης ποσών του FIMAS, με επιμέρους μηχανογραφικά 
συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα, να μην μπορεί να 
επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η ορθότητα των επηρεαζόμενων εισπράξεων και πληρωμών. 

Σύμφωνα με το ΓΛ, παρά την απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης, δεν προκύπτει οποιοδήποτε 
θέμα με την πληρότητα των εισπράξεων του Κράτους, αφού υπάρχουν θεσμοθετημένες 
διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι όλες οι εισπράξεις καταλήγουν στα έσοδα του Κράτους. 

γ. Αδυναμία επιβεβαίωσης της ορθότητας/πληρότητας ποσών που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις, όπως η δαπάνη για την αγορά νερού από μονάδες αφαλάτωσης 
νερού, η κυβερνητική συνεισφορά στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών 
παραγωγής νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας κ.ά. 

Το ΓΛ εξέφρασε την άποψη ότι, εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται στη βάση της 
αρχής εισπράξεων και πληρωμών, τα ποσά που παρουσιάζονται είναι αυτά που έχουν 
εισπραχθεί.  

δ. Αδυναμία επιβεβαίωσης της ταξινόμησης των μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος 
Φορολογίας στους διάφορους λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος, αφού για τυχόν 
αλλαγές στις αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες γίνονται μετά την ταξινόμηση των εσόδων στα 
διάφορα Κονδύλια του Τμήματος, δεν ενημερώνεται σχετικά το FIMAS. 

Το ΓΛ εξέφρασε την άποψη ότι, το θέμα θα πρέπει να παραπεμφθεί στον Ελέγχοντα Λειτουργό 
του Τμήματος Φορολογίας. 

ε. Εισπράξεις άμεσων και έμμεσων φόρων του Τμήματος Φορολογίας, που διενεργήθηκαν 
μέσω εμπορικών τραπεζών και καταχωρίστηκαν στο FIMAS εντός του επόμενου έτους, λόγω 
του ότι οι σχετικές πιστωτικές σημειώσεις  λήφθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(ΚΤΚ) το επόμενο έτος.  Συγκεκριμένα, €14,9εκ., που αφορούν στο 2020, καταχωρίστηκαν το 
2021 και εισπράξεις 10,3εκ., που αφορούν το 2021, καταχωρίστηκαν το 2022. 

Σύμφωνα με το ΓΛ, πρόκειται για διαδικαστικό ζήτημα που έχει να κάνει με την έκδοση της 
πιστωτικής σημείωσης από μέρους της ΚΤΚ και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος χειρισμός είναι ο 
ανάλογος. 
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στ. Eισπράξεις Φ.Π.Α. Κύπρου, μέσω των καθεστώτων One Stop Shop (ΟSS) και Ιmport One 
Stop Shop (IOSS), ύψους €5,42εκ.,  δεν έχουν καταχωριστεί στις εισπράξεις στο FIMAS και 
παραμένουν σε εκκρεμότητα στον σχετικό λογαριασμό καταθέσεων. 

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι θα προχωρήσει σε σχετική διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων. 

ζ. Έσοδα άμεσης φορολογίας ύψους €8,3εκ., τα οποία λανθασμένα καταχωρίστηκαν στα 
έσοδα έμμεσης φορολογίας κατά το 2020, καταχωρίστηκαν εκ νέου σε διάφορα Κονδύλια 
εσόδων άμεσης φορολογίας το 2021, με αντίστοιχη χρέωση των επιστροφών φόρων. 

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, θα γίνει επαλήθευση των 
ποσών και, σε περίπτωση που απαιτείται, θα προχωρήσει με τη σχετική διόρθωση στις 
οικονομικές καταστάσεις, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες συστάσεις για τον χειρισμό των 
αναπροσαρμογών/αλλαγών των εισπράξεων στο FIMAS στον βαθμό του εφικτού. 

η. Η Νομική Υπηρεσία λαμβάνει υπηρεσίες από συγκεκριμένο Νομικό Οίκο του εξωτερικού, 
από τον Δεκέμβριο του 2015, για τις οποίες δεν αποδίδεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. με τη 
μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης στη Δημοκρατία και συνεπώς δεν καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. 
στο Τμήμα Φορολογίας. Το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 31.12.2021 ήταν  
€2,7εκ. 

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, θα προχωρήσει σε σχετικές συστάσεις προς τον Ελέγχοντα 
Λειτουργό για την εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων επιστολών.  

θ. Έσοδα από την πώληση φαρμάκων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ύψους €63εκ., 
πιστώθηκαν στο Κονδύλι δαπανών «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων» του Υπουργείου 
Υγείας, με αποτέλεσμα η δαπάνη να παρουσιάζεται μειωμένη κατά το ποσό αυτό και 
αντίστοιχα να μην παρουσιάζονται τα σχετικά έσοδα. 

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, ο σχετικός λογιστικός χειρισμός που εφαρμόστηκε θα αναλυθεί και 
θα συζητηθεί με το Υπουργείο Υγείας και θα προχωρήσουν με τη σχετική διόρθωση στις 
οικονομικές καταστάσεις, αν απαιτείται. 

ι. Οι εισφορές που καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Πάγιο Ταμείο 
και αφορούν στα Κονδύλια «Γενική Κυβερνητική Εισφορά» και «Συμπλήρωμα Κατώτατης 
Σύνταξης» (€431,7εκ. και €24,8εκ., αντίστοιχα), παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις ως Δαπάνες/Μεταβιβάσεις, χωρίς να αφορούν σε πραγματική ταμειακή εκροή.  

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι, θα προχωρήσει με τη συμπερίληψη σχετικής επεξηγηματικής 
Σημείωσης, με την οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει ταμειακή ροή σε σχέση με το ΤΚΑ.  

κ. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που ακολουθείται για την ετοιμασία των 
οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας, για τα ποσά που αφορούν σε Φ.Π.Α. και 
εισφορές ΓεΣΥ, τα οποία εισπράχτηκαν από τρίτους και πληρώθηκαν σε τρίτους ή/και τυχόν 
υπόλοιπα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που 
αφορούν σε τρίτους, συστήνεται όπως περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
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Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι θα προχωρήσει με την ενσωμάτωση επεξηγηματικής παραγράφου σε 
Σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις.  

5.1.2 Διαπιστώσεις από τον έλεγχο της κανονικότητας των εισπράξεων και 
πληρωμών, περιλαμβανομένων αδυναμιών δικλίδων εσωτερικού ελέγχου 

α. Περιπτώσεις συναλλαγών, όπου τα  δικαιολογητικά που επισυνάπτονταν στα δελτία 
πληρωμής δεν έφεραν τις σφραγίδες «Λήφθηκε», «Πληρώθηκε» και «Σύσταση, Έγκριση και 
Εξουσιοδότηση Δαπάνης», σε αντίθεση με την εγκύκλιο του ΓΛ αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014. 
Συγκεκριμένο παράδειγμα για τη μη χρήση της σφραγίδας «Σύσταση, Έγκριση και 
Εξουσιοδότηση Δαπάνης» από το ίδιο το ΓΛ, αναφέρουμε στην παράγραφο 5.2.5. 

β. Μη διενέργεια ή μη τεκμηρίωση της διενέργειας, της συμφιλίωσης των εσόδων και των 
δαπανών με τις μηνιαίες καταστάσεις (ΕΠΒ21) και μη υποβολή των σχετικών 
πιστοποιήσεων στο ΓΛ, με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπεται στην 
εγκύκλιο επιστολή του ΓΛ αρ. 2/2016. 

γ. Μη διενέργεια από όλα τα Τμήματα ελέγχου, μέσω της Εφαρμογής Συμψηφισμού 
(ΕΦΑΡ.ΣΥ.), για ύπαρξη τυχόν οφειλών προς το Κράτος, σε αντίθεση με το άρθρο 13 του 
Ν.38(Ι)/2014, καθώς και του Εγκύκλιου Σημειώματος Συμψηφισμού Αρ. 1, που αναφέρεται 
σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων πληρωμών κάτω των €1.000. Επίσης, η εφαρμογή της 
διαδικασίας δεν καλύπτει Σωματεία, Ιδρύματα, Συνδέσμους, Οργανώσεις και Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

δ. Παραχώρηση χορηγιών από Υπουργεία, σε Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΑΤΑ) και Ταμεία υπό την εποπτεία τους, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται στην Εγκύκλιο αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019, την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018 και σε σχετικές οδηγίες του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

ε. Από τον έλεγχο των εισπράξεων και των Μητρώων Βιβλίων Είσπραξης προέκυψαν 
διάφορες αδυναμίες, σε σχέση με την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Λογιστικών 
Οδηγιών. 

Το ΓΛ μάς πληροφόρησε ότι υπάρχουν καθορισμένες πολιτικές και οδηγίες υπό τη μορφή 
νομοθεσιών, Κανονισμών, εγκυκλίων κ.λπ. και εξέφρασε την άποψη ότι δοθέντος του ότι  τα πιο 
πάνω θέματα έχουν ήδη τεθεί ενώπιον των Ελέγχοντων Λειτουργών που αφορούν, με τις 
επιμέρους εκθέσεις μας, αναμένεται ότι θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα, με τη συνεισφορά των 
Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

5.2 Ευρήματα από τον έλεγχο των συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου 

5.2.1 Αδυναμίες στον έλεγχο  των ποσών που εισπράττονται από τρίτα μέρη 

α.  Ελλιπή παραστατικά σε σχέση με εισπράξεις που καταχωρίστηκαν σε λογαριασμούς  
εσόδων του ΓΛ και μη τεκμηρίωση του ελέγχου του ΓΛ.    
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Εντοπίσαμε και πάλι περιπτώσεις εισπράξεων του ΓΛ, στις οποίες δεν επισυνάπτονται 
υποστηρικτικά έγγραφα, πέραν της σχετικής πιστωτικής σημείωσης της ΚΤΚ ή δεν 
εξασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η 
ορθότητα του ποσού που εισπράχθηκε. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:   

 Σύμφωνα με τον περί Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμο (Ν.48/1973), «η 
ιπποδρομική αρχή καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο στοιχήματος αναφορικά με στοιχήματα 
που διενεργήθηκαν από αυτήν.  

 Νοείται ότι, η ιπποδρομιακή αρχή δεν καταβάλλει φόρο στοιχήματος αναφορικά με 
στοιχήματα που διενεργούνται από την αλλοδαπή ή, εάν αυτός που συμμετέχει στα εν λόγω 
στοιχήματα, δεν βρίσκεται στην Κύπρο.  

 Το ποσό του φόρου στοιχήματος, σε κάθε λογιστική περίοδο, ανέρχεται σε δέκα τοις εκατόν 
(10%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα της ιπποδρομιακής αρχής, για την αντίστοιχη 
περίοδο. 

 Το ποσό των καθαρών αποδοχών της ιπποδρομιακής αρχής, για συγκεκριμένη λογιστική 
περίοδο, ισούται με ’’Χ’’ μείον ’’Υ’’, όπου - 

(i) ’’Χ’’ είναι, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν ή έχουν καταστεί καταβλητέα, στην εν 
λόγω ιπποδρομιακή αρχή, στη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα 
που διενεργήθηκαν από αυτή· και 

(ii) ’’Y’’ είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την εν λόγω ιπποδρομιακή αρχή, τη 
συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στα πρόσωπα που στοιχημάτισαν, ανεξαρτήτως του 
πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν…..». 

Παρατηρήσαμε ότι το ΓΛ, κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εν λόγω εισπράξεων, διενεργεί 
επαλήθευση του υπολογισμού του ποσού του φόρου στοιχήματος, βάσει στοιχείων που 
αποστέλλει η ιπποδρομιακή αρχή, για την αντίστοιχη περίοδο για τις εισπράξεις και τις καθαρές 
αποδοχές. Όπως διαπιστώσαμε, η ιπποδρομιακή αρχή δεν αποστέλλει στο ΓΛ τα συνολικά ποσά 
που κατέβαλε στη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο ως κέρδη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
επιβεβαιωθεί ότι, από το ποσό εισπράξεων δεν έχουν αφαιρεθεί και οποιαδήποτε άλλα έξοδα 
της ιπποδρομιακής αρχής. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε κατά το 2021, ανήλθε σε €1,65εκ. 

 Για το μέρισμα που εισπράττεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που για το 2021 
ανήλθε σε €18,61εκ., ενώ εκδίδεται Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, το μόνο 
υποστηρικτικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην απόδειξη είσπραξης ΓΛ18Α είναι η 
πιστωτική σημείωση της ΚΤΚ. 

Σύσταση:  Για όλα τα ποσά που πιστώνονται σε Κονδύλια εσόδων, το ΓΛ να επισυνάπτει 
υποστηρικτικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν την ορθότητα του ποσού που εισπράχτηκε. 

Το ΓΛ μάς ανέφερε ότι για την περίπτωση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων θα ζητηθεί από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή να αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά, ούτως ώστε να 
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τεκμηριώνεται πλήρως ο τρόπος υπολογισμού των καθαρών αποδοχών της ιπποδρομιακής 
αρχής.   

β. Μη έλεγχος των υπολογισμών της αντιμισθίας του προσωπικού που απασχολείται στα 
ειδικά ταμεία.  

Τα ειδικά ταμεία στελεχώνονται με κυβερνητικό προσωπικό, οι απολαβές του οποίου χρεώνονται 
στα Τμήματα/Υπηρεσίες από τα οποία προέρχονται. Στη συνέχεια, αφού το κάθε ειδικό ταμείο 
διενεργήσει τον υπολογισμό της αντιμισθίας με το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί, η οποία 
συμπεριλαμβάνει το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και την πρόσθετη χρέωση πάνω στο 
κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, για κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών δαπανών, 
ετοιμάζεται διορθωτικό δελτίο, με το οποίο χρεώνεται το ανάλογο ειδικό ταμείο και πιστώνεται 
Κονδύλι εσόδων του Τμήματος/Υπηρεσίας, στο οποίο ανήκει οργανικά το προσωπικό. 

Από τον έλεγχο διορθωτικών δελτίων, διαπιστώσαμε λάθη στους υπολογισμούς της εν λόγω 
αντιμισθίας, που αφορούν τόσο στο κόστος όσο και στην πρόσθετη χρέωση, αλλά και στο 
Κονδύλι εσόδου που θα έπρεπε να πιστωθεί. Τα λάθη δεν εντοπίστηκαν από το ΓΛ, αφού δεν 
προβαίνει σε έλεγχο των ποσών που πιστώνονται στο Κονδύλι εσόδων του, στη βάση της σχετικής 
εγκυκλίου του ΥΟ, με αρ. 1514, ημερ. 12.3.2015. 

Σύσταση: Το ΓΛ να προβαίνει σε έλεγχο των ποσών που υπολογίζονται από τα ειδικά ταμεία 
για την αντιμισθία του προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτά και καταχωρίζονται σε Κονδύλι 
εσόδων του, τόσο ως προς την ορθότητα του ποσού που πιστώθηκε, όσο και ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

5.2.2 Καθορισμός έκτασης δειγματοληπτικού ελέγχου του ΓΛ και μη τεκμηρίωση 
του ελέγχου που διενεργείται 

Το ΓΛ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για την τεκμηρίωση της ορθότητας διαφόρων εσόδων. 
Ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον 
καθορισμό του μεγέθους του δείγματος που ελέγχεται, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η 
ορθότητα των σχετικών εισπράξεων. Ενδεικτικά αναφέραμε τα ακόλουθα: 

 Φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη των παικτών από τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ, τον οποίο 
αποκόπτει ο ΟΠΑΠ πριν την καταβολή των κερδών στους παίκτες και στη συνέχεια 
καταβάλλει στο Κράτος, σε πίστωση του Κονδυλίου εσόδων «Φορολόγηση Τυχερών 
Παιχνιδιών». 

 Δικαιώματα από ΟΠΑΠ. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον δειγματοληπτικό έλεγχο για το Κονδύλι «Δικαιώματα από 
ΟΠΑΠ», διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ελέγχου της ορθότητας για όλες τις αφαιρέσεις 
εξόδων της περιόδου που επιλέγηκε για έλεγχο από το ΓΛ.  Συγκεκριμένα, για τα «Θεωρητικά 
Κέρδη» και την «Προμήθεια Πρακτόρων» υπάρχει ένδειξη ότι διενεργήθηκε έλεγχος, ενώ για τις 
υπόλοιπες αποκοπές επί των ακαθάριστων εισπράξεων, για τις οποίες πληροφορηθήκαμε, μέσω 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ότι ελέγχθηκε η συνέπεια και ορθότητα με βάση τη Διακρατική 
Συμφωνία, δεν υπάρχει ένδειξη του ελέγχου που διενεργήθηκε. 
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Σύσταση:  Το ΓΛ να τεκμηριώνει τον έλεγχο που διενεργεί, σε όλες τις περιπτώσεις.  

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, επισύραμε την προσοχή του ΓΛ στις διατάξεις του άρθρου 7 
του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), σύμφωνα με τις οποίες οι ελέγχοντες λειτουργοί έχουν 
ευθύνη να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες 
ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα και άμεση είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή 
των δαπανών.   

Το ΓΛ μάς ανέφερε ότι, ο δειγματοληπτικός έλεγχος που διενεργείται αποσκοπεί στην κάλυψη 
επαρκούς δείγματος από το σύνολο του πληθυσμού που υπόκειται σε έλεγχο, οπόταν το δείγμα 
αυτό διαφέρει ανά περίπτωση. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε κατά πόσο ακολουθείται συγκεκριμένη 
μεθοδολογία για την εξαγωγή του δείγματος. 

Όσον αφορά στη σύστασή μας, για τεκμηρίωση όλων των ελέγχων που διενεργούνται, μας 
πληροφόρησε ότι θα υιοθετηθεί.  

Για το θέμα του ΟΠΑΠ σχετική είναι και η παράγραφος 7 πιο κάτω. 

5.2.3 Αναγνώριση εσόδου/εξόδου χωρίς να προκύπτει πραγματική ταμειακή 
εισροή/εκροή 

Εντοπίσαμε και πάλι συναλλαγές, όπου πιστώνεται ή χρεώνεται Κονδύλι εσόδων/εξόδων, χωρίς 
να προκύπτει πραγματική ταμειακή εισροή/εκροή, πρακτική που δεν συνάδει με τη λογιστική 
αρχή εισπράξεων και πληρωμών, βάσει της οποίας ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε  τη χρέωση αντιμισθίας προσωπικού που εργάζεται για τα ειδικά ταμεία 
σε Κονδύλια δαπανών των ειδικών ταμείων, με αναγνώριση ισόποσου εσόδου στο Κονδύλι 
«Αντιμισθία προς Ειδικών Ταμείων», για το προσωπικό του ΓΛ και στο Κονδύλι «Παροχή 
Υπηρεσιών» του ΤΔΔΠ. 

Σύσταση: Το ΓΛ, εάν κρίνει ότι η καταχώριση των συναλλαγών αυτών στα έσοδα/έξοδα δεν 
μπορεί να αποφευχθεί, να παρέχει σχετική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις, αφού 
η αναγνώριση εσόδου/εξόδου, χωρίς να προκύπτει πραγματική ταμειακή εισροή/εκροή, δεν 
συνάδει με τη βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. 

Το ΓΛ μάς ανέφερε ότι, η καταχώρηση των συναλλαγών αυτών στα έσοδα/έξοδα επιβάλλεται για 
παρακολούθηση των χρεώσεων και υπηρεσιών που λαμβάνουν τα Ειδικά Ταμεία, και ως εκ 
τούτου θα υιοθετήσει τη σύστασή μας για παραχώρηση της απαραίτητης πληροφόρησης στις 
οικονομικές καταστάσεις, όπου τα ποσά είναι σημαντικά.  

5.2.4 Υπερπληρωμές συντάξεων - Μεταφορά στα έσοδα ποσών που δεν έχουν 
ακόμα εισπραχθεί 

Διαπιστώσαμε ότι για τις υπερπληρωμές συντάξεων, το σχετικό έσοδο αναγνωρίζεται με τον 
υπολογισμό της οφειλής και όχι με την ανάκτηση της υπερπληρωμής, η οποία μπορεί να 
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διενεργηθεί εν μέρει εντός του έτους και εν μέρει στα επόμενα έτη, λόγω του ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η ανάκτηση της υπερπληρωμής γίνεται σε δόσεις.  

Ο πιο πάνω λογιστικός χειρισμός έχει ως συνέπεια την παρουσίαση αυξημένων εσόδων κατά τον 
χρόνο αναγνώρισης της οφειλής και μειωμένων κατά τον χρόνο ανάκτησης της υπερπληρωμής. 

Σύσταση: Εάν το ΓΛ κρίνει ότι ο πιο πάνω λογιστικός χειρισμός δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα 
πρέπει να παρέχει σχετική πληροφόρηση στις οικονομικές  καταστάσεις, αφού ο χειρισμός δεν 
συνάδει με τη βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων.  

Το ΓΛ μάς ανέφερε ότι, ο λογιστικός χειρισμός είναι ο ενδεδειγμένος και δεν μπορεί να 
αποφευχθεί. Ως εκ τούτου, θα υιοθετήσει τη σύστασή μας για παραχώρηση της απαραίτητης 
πληροφόρησης στις οικονομικές καταστάσεις. 

5.2.5 Κονδύλι δαπανών «Επιχορήγηση επιτοκίου» - Σύσταση και εξουσιοδότηση 
πληρωμής 

Το ΓΛ, υιοθέτησε διαφορετική διαδικασία, αναφορικά με τη σύσταση και εξουσιοδότηση 
πληρωμών, από αυτήν που καθορίζεται στην εγκύκλιό του με αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, 
ευχέρεια η οποία παρέχεται από την εν λόγω εγκύκλιο. Ως εκ τούτου, αντί της χρήσης σφραγίδας, 
εφαρμόζει τη σύσταση και εξουσιοδότηση πληρωμής μέσω του συστήματος eoasis.  

Όπως διαπιστώσαμε, για τις πληρωμές αναφορικά με την επιχορήγηση επιτοκίου, οι οποίες 
διενεργούνται με εντολή πληρωμής/μεταφοράς ευρώ μέσω ΚΤΚ, δεν ακολουθείται ούτε η 
διαδικασία που υιοθέτησε το ΓΛ, ούτε γίνεται χρήση της σφραγίδας σύστασης  και 
εξουσιοδότησης πληρωμής, κατά παράβαση της πιο πάνω εγκυκλίου. 

Σύσταση: Δεδομένου ότι οι πληρωμές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις που 
καθορίζονται στην  εγκύκλιο του ΓΛ με αρ. 1730 και ημερ. 20.8.2014, το ΓΛ να εφαρμόζει, είτε 
τη διαδικασία για τη σύσταση και εξουσιοδότηση των πληρωμών μέσω του eoasis, είτε να 
χρησιμοποιεί τη σφραγίδα σύστασης και εξουσιοδότησης πληρωμής, όπως προνοεί η πιο πάνω 
εγκύκλιος. Σε περίπτωση που το ΓΛ θεωρεί ότι αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να εξαιρούνται της 
διαδικασίας, θα πρέπει να προχωρήσει σε σχετική τροποποίηση της εγκυκλίου, ώστε να 
περιλάβει και αυτές τις πληρωμές στις εξαιρέσεις. 

Το ΓΛ μάς ανέφερε ότι, η εξουσιοδότηση πληρωμής για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται στο Έντυπο 
ΓΛ.199Β και, όσον αφορά στις καταστάσεις των δανείων για τα οποία καταβάλλεται η επιδότηση, 
θα τοποθετεί και τη σφραγίδα σύστασης και εξουσιοδότησης πληρωμής για πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας που αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΓΛ με αρ. 1730.  

5.2.6 Υπολογισμός μέσου όρου αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των 
συντάξεων 

Σύμφωνα με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (Ν.216(Ι)/2012), για την υπηρεσία από την 1.1.2013 και 
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μετά, η ετήσια σύνταξη υπαλλήλου υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των ακαθάριστων 
απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, μέχρι την ημερομηνία 
αφυπηρέτησης. 

Για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των ατόμων που αφυπηρέτησαν 
την περίοδο 1.1.2013-8.12.2015, το ΓΛ λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο των μηνιαίων απολαβών 
από την 1.4.1991, αντί από την ημερομηνία πρόσληψης, λόγω του ότι, πριν από αυτή την 
ημερομηνία δεν τηρούνταν στοιχεία ηλεκτρονικά. Ως αποτέλεσμα, οι πληρωμές που 
διενεργούνται, σε υπαλλήλους με προγενέστερη υπηρεσία, είναι αυξημένες. 

Το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία έγινε εισήγηση όπως δοθεί 
νομική κάλυψη στην πιο πάνω πρακτική υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, η 
οποία δεν έγινε αποδεκτή. 

Ως εκ τούτου, με τον Τροποποιητικό Νόμο 183(I)/2015, προβλέφθηκε ότι, «σε περίπτωση κατά 
την οποία για μία ή περισσότερες περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα  μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία, μεταξύ της ημερομηνίας πρόσληψης και της 
ημερομηνίας αφυπηρέτησης, ως ‘μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές’ καθορίζεται ο 
μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων για τις μηνιαίες απολαβές του πλησιέστερου μήνα προς 
την αρχή και το τέλος κάθε τέτοιας περιόδου και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν 
καθόλου διαθέσιμα μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία από την ημερομηνία πρόσληψης και για 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία αυτή, ως ‘συντάξιμες απολαβές 
αναλογούσες σε κάθε τέτοια περίοδο’, καθορίζεται ο μέσος όρος ανάμεσα στο μισθό πρόσληψης 
και τον πρώτο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία». 

Ωστόσο, το ΓΛ δεν προέβη σε επαναϋπολογισμό των μέσων όρων και η Υπηρεσία μας,  με 
επιστολή της προς τη Γενική Λογίστρια, ημερ. 12.7.2017, εισηγήθηκε όπως γίνουν άμεσα 
ενέργειες για διόρθωση των συντάξεων, ώστε να τερματιστούν οι λανθασμένες/αυξημένες 
πληρωμές. Είχαμε επίσης συμφωνήσει με το ΓΛ να μην αναζητηθεί αναδρομικά η επιστροφή 
υπερπληρωμών που έγιναν, για πολύ μικρά ποσά (κάτω των €10, όπως μας πληροφόρησε το ΓΛ) 
που προέκυπταν, λόγω του εύλογου χρονικού διαστήματος που είχε παρέλθει από την καταβολή 
των συντάξεων.  

Το ΓΛ, με απαντητική του επιστολή, ημερ. 7.11.2017, μας πληροφόρησε ότι είχε ήδη αρχίσει να 
προβαίνει σε εκ νέου υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων που 
αφυπηρέτησαν από 1.1.2013 μέχρι 8.12.2015, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που επιβάλλει ο 
Νόμος και όχι στη βάση των στοιχείων που υπήρχαν από την 1.4.1991.  

Ωστόσο, κατά τον πρόσφατο δειγματοληπτικό έλεγχο συντάξεων και φιλοδωρημάτων που 
διενήργησε η Υπηρεσία μας, παρατηρήσαμε ότι ο υπολογισμός συγκεκριμένης σύνταξης δεν είχε 
τύχει αναθεώρησης. Όπως μας πληροφόρησε ο Τομέας Συντάξεων, είχε γίνει αξιολόγηση όλων 
των φακέλων και για εκείνες τις περιπτώσεις όπου η περίοδος από 1.1.2013 μέχρι την 
αφυπηρέτηση ήταν πολύ μικρή και συνεπώς η διαφορά που θα πρόκυπτε θα ήταν αμελητέα, δεν 
έγινε αναθεώρηση. Όπως πληροφορηθήκαμε, για την πιο πάνω πρακτική δεν υπάρχει σχετική 
γραπτή  απόφαση. 
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Προς επιβεβαίωση του πιο πάνω σκεπτικού, το ΓΛ ανέλαβε να αναθεωρήσει τον υπολογισμό της 
συγκεκριμένης περίπτωσης. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο υπολογισμό, η ετήσια ακαθάριστη 
σύνταξη για την περίοδο από 1.1.2013 μέχρι την αφυπηρέτηση, μετά την αναλογιστική μείωση, 
ανέρχεται στα €1.050,40 και όχι στα €1.161,64 που υπολογίστηκε αρχικά, δηλαδή η ετήσια 
ακαθάριστη σύνταξη ήταν αυξημένη κατά  €111,24 (€9,27 μηνιαίως). Σημειώνουμε ότι το πιο 
πάνω ποσό επαυξάνεται με τις εκάστοτε γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μηνιαία διαφορά ήταν όντως μικρή, ωστόσο η Υπηρεσία μας, 
όπως αναφέρει και στην επιστολή της, ημερ. 12.7.2017, θεωρεί ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν 
όλες οι επηρεαζόμενες συντάξεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την επιστολή του ΓΛ, ημερ. 
7.11.2017.  

Ζητήσαμε από το ΓΛ να μας πληροφορήσει για τον συνολικό αριθμό των συντάξεων που δεν 
αναθεωρήθηκαν, δεδομένου ότι η σημαντικότητα του ποσού επηρεάζεται από το σύνολο των 
περιπτώσεων, των ετών καταβολής της σύνταξης, βάσει του μέσου όρου ζωής και τις γενικές και 
τιμαριθμικές αυξήσεις.  

Το ΓΛ, σε απάντησή του, ημερ. 8.11.2022, μας ανέφερε ότι αναθεωρήθηκαν 396 περιπτώσεις από 
συνολικό αριθμό 958 περιπτώσεων και δόθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν 
αναθεωρήθηκαν όλες οι περιπτώσεις για το έτος 2013 και 2014. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
περίπτωση που αναφέρθηκε πιο πάνω, μας ανέφερε ότι αφορά σε περίπτωση με ημερομηνία 
εργοδότησης το 1985 και 23 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας από την 1.1.2013. Ο λόγος που η 
διαφορά ανήλθε στο ακαθάριστο ποσό των €9,27 μηνιαίως ήταν η διαφορά στην κλίμακα, αφού 
το εν λόγω άτομο διορίστηκε το 1985 στη μισθολογική κλίμακα Α4 και αφυπηρέτησε στη  
μισθολογική κλίμακα Α13.  Σύμφωνα με το ΓΛ, ήταν μια περίπτωση που προφανώς δεν 
αξιολογήθηκε ότι η διαφορά θα ανερχόταν σε αυτό το ποσό.  Σημείωσε, επίσης, ότι εκκρεμούν 
δικαστικώς προσφυγές που αφορούν στη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αναφορικά με τον μισθό καριέρας, την επιβολή αναλογιστικών 
μειώσεων και τη φορολόγηση, που σε περίπτωση που επιτύχουν, τότε όλα τα πιο πάνω θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν εκ νέου.  

 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΛ/02/2022 

 
 

24 
 

6. Μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων  

Όπως πληροφορηθήκαμε, το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP), το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα και θα υποστηρίξει τις 
λειτουργίες της λογιστικής, μισθολογίων και Προϋπολογισμού του Κράτους, δεν θα τεθεί σε 
παραγωγική λειτουργία κατά την 1.1.2023, όπως είχε προγραμματιστεί. Το γεγονός αυτό 
προκαλεί καθυστέρηση στη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων, που θα αποτελέσει την αρχή ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας 
και θα υποβοηθήσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με την παροχή ολοκληρωμένης 
χρηματοοικονομικής και άλλης πληροφόρησης.  
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7. Διακρατική συμφωνία, ημερ. 12.2.2003, μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους 
όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των 
παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο 

Η Υπηρεσία μας, από τον Μάιο του 2014 επισήμανε ότι η Διακρατική Συμφωνία, ημερ. 12.2.2003, 
ακόμη κι αν ερμηνευόταν ορθά και ήταν ισοβαρής όταν υπογράφτηκε, η αφαίρεση ως εξόδων 
ποσοστού των εισπράξεων (αντί των πραγματικών εξόδων) έπαυσε να είναι ισοβαρής, από τη 
στιγμή που ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ εκτοξεύτηκε (ουσιαστικά λόγω του ΚΙΝΟ που εισήχθη 
το 2004), αφού είναι γνωστό ότι τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης δεν αυξάνονται 
αναλογικά, όταν αυξάνεται ο κύκλος εργασιών της. Διαπιστώσαμε επίσης ότι, αντί ο ΟΠΑΠ να 
αφαιρεί τα πραγματικά ποσά που διανέμει ως κέρδη στους παίκτες, αφαιρεί «θεωρητικά κέρδη», 
όπως ο ίδιος τα καθορίζει. Κυριότερο και πιο μεγάλου αντικτύπου εύρημά μας ήταν το γεγονός 
ότι ο ΟΠΑΠ ερμηνεύει τη διακρατική Συμφωνία και η Κυπριακή Δημοκρατία έδειχνε να συμφωνεί 
και να αποδέχεται την ερμηνεία αυτή, ότι ο ΟΠΑΠ δικαιούται να αφαιρεί τα διάφορα έξοδα που 
καθορίζονται στη συμφωνία ως ποσοστά του κύκλου εργασιών, ανεξάρτητα αν τελικά έχει 
υποστεί τα έξοδα αυτά. Για το θέμα αυτό γνωμάτευσε ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας στις 24.10.2017 και 5.12.2017, επιβεβαιώνοντας τον λανθασμένο τρόπο ερμηνείας 
και εφαρμογής της Συμφωνίας. Ο τέως Υπουργός Οικονομικών ζήτησε στις 20.12.2017 από τον 
τέως Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τα απολεσθέντα μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία, αν τούτο θα ήταν νομικά εφικτό και ταυτόχρονα έδωσε οδηγίες στη 
Γενική Λογίστρια να συμμορφωθεί με τις γνωματεύσεις από την ημερομηνία αυτή, μέχρι και τον 
τερματισμό της διακρατικής Συμφωνίας. Η Γενική Λογίστρια απέστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα 
δύο επιστολές, στις 8.1.2018 και 7.3.2018, ζητώντας διευκρινίσεις επί των γνωματεύσεών του και 
συνέχισε να αποδέχεται εισπράξεις στη βάση της προηγούμενης ερμηνείας. 

Στις 26.2.2021, ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα ενημέρωση, σε σχέση 
με την επιστολή του προκατόχου του, ημερ. 20.12.2017 και ενημερώθηκε ότι δεν είχαν 
αναληφθεί οποιεσδήποτε ενέργειες από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα. Ακολούθως, στις 20.7.2021 
ο Γενικός Εισαγγελέας ανέτρεψε τη γνωμάτευση του προκατόχου του και κατέληξε ότι ορθώς 
ερμηνεύεται η διακρατική Συμφωνία. Ως βάση για την ερμηνεία της Συμφωνίας και 
προσδιορισμού της πρόθεσης των συμβαλλόμενων μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, 
χρησιμοποιήθηκε επιστολή του τέως Γενικού Λογιστή, ημερ. 7.10.2003, δηλαδή μεταγενέστερη 
της Συμφωνίας. Με κάθε σεβασμό στο δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα να διαφοροποιεί ή 
άλλως πως να ανατρέπει γνωματεύσεις προκατόχων του, η Υπηρεσία μας, ασκώντας τη 
Συνταγματική της εξουσία για έκφραση γνώμης επί της ορθότητας των εισπράξεων και 
πληρωμών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ότι συνιστά καλά παγιωμένη αρχή ότι δεν είναι 
επιτρεπτή η επίκληση πράξεων (ή λεχθέντων) από τα συμβαλλόμενα μέρη, που χρονικά 
ακολούθησαν τη σύναψη της σύμβασης, για σκοπούς ερμηνείας της, ακόμη και εάν σε αυτή 
υπάρχουν ασάφειες ή αμφιβολίες. Στη βάση τούτου, θεωρούμε ότι οι εισπράξεις που 
διενεργούνται από το ΓΛ είναι λανθασμένες. Όπως δε έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, 
καταγράψει, η συνεχιζόμενη για πέραν των οκτώ ετών (μετά την επιστολή μας στις 27.5.2014) 
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εφαρμογή της ετεροβαρούς και/ή εσφαλμένως εφαρμοσθείσας διακρατικής συμφωνίας, οδηγεί 
σε συνεχιζόμενη απώλεια δημοσίου χρήματος, το οποίο, όταν το υπολογίσαμε, ανερχόταν σε 
ποσό της τάξης του €1εκ. τουλάχιστον για κάθε μήνα που παρέρχεται. Επίσης, το πρόσθετο 
όφελος για την εταιρεία, που προέκυψε από τη χρήση των «θεωρητικών» κερδών, αντί των 
πραγματικών κερδών που καταβάλλονται, για τον υπολογισμό του ποσού που αποδίδεται στη 
Δημοκρατία, κατά την περίοδο 2011-2021, υπολογίζεται σε €29,63εκ., μη συμπεριλαμβανομένων 
των ετών 2014 και 2015, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τα διανεμηθέντα 
κέρδη. Μάλιστα, για το θέμα αυτό δεν υπήρξε καν ανατροπή των γνωματεύσεων του τέως 
Γενικού Εισαγγελέα και όμως το ΓΛ συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που οδηγεί σε απώλεια 
σημαντικών εσόδων. Το ίδιο έπραττε για 3,5 σχεδόν έτη, από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον 
Ιούλιο του 2021, όταν περιφρονούσε τις τότε εν ισχύ γνωματεύσεις του τέως Γενικού Εισαγγελέα 
στο θέμα των πραγματικών (και όχι ως ποσοστό) εξόδων του ΟΠΑΠ.   

Από την αρχή των επισημάνσεών μας, σε σχέση με την απαράδεκτη αυτή διακρατική Συμφωνία, 
που στην πορεία κατέληξε συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με μία 100% ιδιωτικών 
συμφερόντων εταιρεία, η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι αυτή σύντομα θα 
τερματιζόταν και θα αντικαθίστατο από σύμβαση, στη βάση σχετικής νομοθεσίας. Τελικά, ο περί 
Ορισμένων Τυχερών Παιγνιδιών Νόμος (Ν. 52(Ι)/2018) ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 
του 2018. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή 
του κατάλληλου παρόχου, οι οποίες παρά την πάροδο πέραν των τεσσάρων ετών, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα, λόγω της απαράδεκτης αυτής κωλυσιεργίας, μέχρι σήμερα να μην 
έχει συναφθεί σχετική σύμβαση. Συνεπώς, οι ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής Συμφωνίας 
και/ή ο λανθασμένος τρόπος ερμηνείας της εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντικότατες 
απώλειες δημοσίων εσόδων.  
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8. Τελικός Απολογισμός Προϋπολογισμού και Δημοσιονομική Έκθεση 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 81 του Συντάγματος, ο Τελικός 
Απολογισμός του Προϋπολογισμού κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός τριών μηνών 
από της λήξεως του οικονομικού έτους αναφοράς. Όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
78 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Ν. 
20(Ι)/2014), ο Τελικός Απολογισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται στη 
Δημοσιονομική Έκθεση.  

Σε σχέση με την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Τελικού Απολογισμού του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, επισημάναμε στο ΥΟ και στο ΓΛ,  τα ακόλουθα: 

α. Όπως αναφέρει ρητά το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του N.20(I)/2014, βασική αρχή 
παρουσίασης του Προϋπολογισμού είναι ότι τα συνολικά έσοδα και οι συνολικές δαπάνες 
καταχωρίζονται στο σύνολό τους στον Προϋπολογισμό, στη βάση ταμειακών ροών, χωρίς 
οποιαδήποτε αφαίρεση. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 
59 του Ν.20(Ι)/2014, ο Προϋπολογισμός υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του ίδιου Νόμου, 
του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας 
Νόμου του 2002 (όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται), ο οποίος 
καταργήθηκε από τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν. 38(Ι)/2014), 
οποιουσδήποτε σχετικούς Κανονισμούς, την εγκύκλιο Προϋπολογισμού ή άλλη εγκύκλιο 
που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών και οποιεσδήποτε οδηγίες εκδίδονται από τον 
Γενικό Λογιστή. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι ο Ν. 38(Ι)/2014, καθώς και σχετικές οδηγίες και 
εγκύκλιοι που εκδίδονται, περιλαμβάνουν πρόνοιες που αντιβαίνουν τη βασική αρχή 
παρουσίασης του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

β. Στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη, έγκριση και ψήφιση 
του Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, καθώς και η ψήφιση Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού, στην περίπτωση που το Κονδύλι που ψηφίστηκε είναι ανεπαρκές ή που 
δεν έχει ψηφισθεί σχετικό με τη δαπάνη Κονδύλι. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 167 προνοείται ότι «… κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς 
ψήφισιν συμπληρωματικός προϋπολογισμός εμφαίνων τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά 
και εφ΄ όσον ούτος ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβάνεται το 
κονδύλιον εις τον προϋπολογισμόν του οικονομικού έτους, εις ο αναφέρεται.».  Από την 
αναφορά αυτή εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα κονδύλια δαπανών που ψηφίζονται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων αντιπροσωπεύουν τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά που θα 
απαιτηθεί να διατεθούν από το Κράτος, δηλαδή για κάθε δαπάνη θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται κατάλληλο κονδύλι στον Κρατικό Προϋπολογισμό.          

γ. Στην Έκθεση της Γενικής Λογίστριας για τη Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2021 
αναφέρεται ότι «Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού και η ετοιμασία του Τελικού 
Απολογισμού, πραγματοποιείται στη βάση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου από 
το οποίο αυτός διέπεται και το οποίο περιλαμβάνει τις πρόνοιες του Συντάγματος της 
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Δημοκρατίας, τον Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμο του 2014 (Ν.20(Ι)/2014), τον Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.38(Ι)/2014), τον ετήσιο 
περί Προϋπολογισμού Νόμο, των Λογιστικών και Δημοσιονομικών Οδηγιών και των 
εγκυκλίων που κατά καιρούς εκδίδονται.». Στην αντίστοιχη Έκθεση για το έτος 2020 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ο Τελικός Απολογισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ετοιμάζεται με βάση τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές...».  

δ. Η Υπηρεσία μας, κατά τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης για τα προαναφερόμενα 
έτη, είχε επισημάνει ότι ο Τελικός Απολογισμός δεν παρουσιάζει, σε όλες τις περιπτώσεις, 
τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές. Συγκεκριμένα, είχαμε αναφερθεί στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

 Κράτηση ποσού από κατασκευαστικά έργα 

  Πίστωση εισπράξεων σε λογαριασμούς καταθέσεων 

  Χρέωση πληρωμών σε λογαριασμούς προκαταβολών  

 Ενδοκυβερνητικές παραγγελίες 

ε. Η χρήση λογαριασμών προκαταβολών και λογαριασμών καταθέσεων προβλέπεται στα 
άρθρα 16 και 18, αντίστοιχα, του Ν. 38(Ι)/2014. Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 16, 
προσωρινές χρεώσεις σε λογαριασμό προκαταβολών για διευκόλυνση των λογιστικών 
διαδικασιών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, εξουσιοδοτούνται από τον 
Γενικό Λογιστή μέχρι την εκκαθάρισή τους. Ειδικότερα, στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 
αναφέρεται ότι προκαταβολές σε υπαλλήλους, οι οποίες προβλέπονται σε σχετικούς 
Νόμους και Κανονισμούς, καταβάλλονται μόνο εφόσον το επιτρέπει ο Προϋπολογισμός. 
Κατά συνέπεια, η χορήγησή τους θα πρέπει να προβλέπεται σε Κονδύλι στον 
Προϋπολογισμό.  

 Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18, εισπράξεις χρημάτων που γίνονται σε πίστη των 
οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων από τρίτους για ειδικούς σκοπούς ή 
προσωρινές καταθέσεις, που γίνονται με σκοπό τη διευκόλυνση των λογιστικών 
διαδικασιών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, καθώς και αμφισβητήσιμες 
πιστώσεις εσόδων, κατατίθενται σε λογαριασμούς καταθέσεων μέχρι την τελική 
εκκαθάρισή τους. 

 Δεδομένης της βασικής αρχής παρουσίασης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που 
προνοείται στο άρθρο 8 του Ν. 20(Ι)/2014 που αναφέραμε πιο πάνω, ο οποίος υπερισχύει 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι λογαριασμοί προκαταβολών που αναφέρονται πιο πάνω 
και όλοι οι λογαριασμοί καταθέσεων θα έπρεπε να ξεκαθαρίζουν εντός του έτους 
δημιουργίας τους, με χρέωση Κονδυλίων δαπανών και πίστωση Κονδυλίων εσόδων, 
αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, το εδάφιο (1) των άρθρων 16 και 18 θα αντίκειται του 
άρθρου 8 του Ν. 20(Ι)/2014. 
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 Επισημάναμε δε ότι, τα ποσά που εισπράττονται/εμβάζονται για την υλοποίηση 
συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότησή τους από 
ενωσιακούς πόρους, πιστώνονται σε λογαριασμούς καταθέσεων, οι οποίοι δεν 
ξεκαθαρίζουν σε όλες τις περιπτώσεις εντός του έτους δημιουργίας τους, αντί να 
πιστώνονται στα έσοδα του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους περί Προϋπολογισμού 
Νόμους (εδάφιο (1) του άρθρου 19). 

στ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, και μετά τη μετάβαση στην αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας, ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός θα εξακολουθήσει να ετοιμάζεται στη βάση ταμειακών ροών, θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα, ώστε η κατάρτισή του να συνάδει, σε όλες τις περιπτώσεις, με τη 
βασική αρχή παρουσίασής του, όπως καθορίζεται στον Ν. 20(Ι)/2014.  

 Επιπρόσθετα, ανεξαρτήτως των λογιστικών χειρισμών που χρησιμοποιούνται για την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ο Τελικός Απολογισμός θα πρέπει να ετοιμάζεται 
στη βάση των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών.  

ζ. Σημειώνουμε ότι, στην Έκθεση της Γενικής Λογίστριας για τη Δημοσιονομική Έκθεση του 
2021, περιλήφθηκε σχετική πληροφόρηση για τα προαναφερθέντα θέματα, ωστόσο, όπως 
αναφέρουμε πιο πάνω, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τόσο ο Προϋπολογισμός, όσο και ο 
Τελικός Απολογισμός του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ετοιμάζονται στη βάση της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  
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9. Μη εφαρμογή των νομοθεσιών για τις μνημονιακές αποκοπές στις 
απολαβές των Επαρχιακών Δικαστών που διορίστηκαν στη Δικαστική 
Υπηρεσία μετά την ψήφισή τους 

Με Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερ. 14.6.2013, οι μνημονιακές αποκοπές στις 
απολαβές των μελών της Δικαστικής Υπηρεσίας κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, αφού σύμφωνα 
με το άρθρο 158.3 του Συντάγματος, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οποιουδήποτε 
Δικαστού δεν δύνανται να μεταβληθούν δυσμενώς μετά τον διορισμό του. Επιπρόσθετα, μετά 
από προσωπικές προσφυγές των Δικαστών, το Ανώτατο Δικαστήριο έκδωσε Αποφάσεις, με τις 
οποίες διέταξε το ΓΛ να παραχωρήσει ετήσιες προσαυξήσεις στους Επαρχιακούς Δικαστές.  Στη 
βάση της πιο πάνω Απόφασης, η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ. 21.5.2020, ενημέρωσε το 
ΓΛ ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έθιξε επανειλημμένα το θέμα της μη 
εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών στις απολαβές των Δικαστών που διορίστηκαν στη 
Δικαστική Υπηρεσία, μετά τις ημερομηνίες ισχύος των εν λόγω νομοθεσιών, εκφράζοντας την 
άποψη ότι στους Δικαστές αυτούς θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται από τους 
σχετικούς Νόμους. Επιπλέον, η Υπηρεσία μας ανέφερε στην ίδια επιστολή ότι, σύμφωνα με 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας προς το ΓΛ,  ημερ. 28.9.2016, η πιο πάνω Απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ισχύει για νέους διορισμούς, για αυτό θα έπρεπε στην προσφορά 
διορισμού τους να περιληφθούν οι Νόμοι περί παγοποιήσεως των προσαυξήσεων και του 
τιμαριθμικού επιδόματος και οι μνημονικές αποκοπές και όχι μόνο η εθελοντική εισφορά του 
20%, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από όλους τους Δικαστές, αλλά τερματίστηκε από την 1.1.2017. 

Στη σχετική απάντησή του, ημερ. 19.6.2020, το ΓΛ ανέφερε ότι αρμόδιο όργανο για να απαντήσει 
στα θέματα που θίγαμε δεν ήταν το ΓΛ και ότι ανέμενε την τοποθέτηση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. Με νέα επιστολή μας προς το ΓΛ, ημερ. 30.9.2021, επισημάναμε ότι, παρά τη 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας επί του θέματος, αλλά και τις επανειλημμένες υποδείξεις της 
Υπηρεσίας μας, το ΓΛ συνέχισε, κατά την ετοιμασία του μισθολογίου, να μην προβαίνει στις 
νενομισμένες αποκοπές από τις απολαβές των νεοπροσληφθέντων Δικαστών. Αναφέραμε, 
επίσης, ότι η απόφαση του ΓΛ να μην εφαρμόζει τις διατάξεις των σχετικών Νόμων, στους 
Δικαστές που διορίστηκαν μετά τις ημερομηνίες ισχύος τους, ερχόταν σε αντίθεση με το τι 
εφαρμοζόταν για όλους τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, για τους οποίους εφάρμοσε 
αμέσως τις σχετικές νομοθεσίες, χωρίς να αναμένει την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών στο 
Διοικητικό Δικαστήριο και στη συνέχεια των εφέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αναφέραμε δε 
σχετικά ότι, στην περίπτωση των Δικαστών, το ΓΛ ενήργησε διαφορετικά, παραβλέποντας την 
αρχή ότι οι Νόμοι τεκμαίρονται ως συνταγματικοί και εφαρμόζονται, εκτός εάν και μέχρις ότου 
αυτοί κριθούν ως αντισυνταγματικοί από αρμόδιο Δικαστήριο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την 
απώλεια χρημάτων για το δημόσιο. 

Επιπρόσθετα, πληροφορήσαμε το ΓΛ ότι το πιο πάνω θέμα ηγέρθηκε εκ νέου σε επιστολή μας 
προς το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, με επιστολή του, ημερ. 30.6.2021, μας ενημέρωσε ότι 
υιοθέτησε τη συμπερίληψη των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας στις επιστολές αποδοχής 
διορισμού Δικαστών, ως η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 28.9.2016. Αυτό 
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εφαρμόστηκε στην πράξη, σε σχέση με τις επιστολής αποδοχής διορισμού των Δικαστών που 
προσλήφθηκαν πρόσφατα και έχουν διενεργηθεί οι προνοούμενες από τη νομοθεσία μειώσεις 
στις απολαβές τους. 

Στη βάση των πιο πάνω, ζητήσαμε από το ΓΛ όπως υπολογίσει το συνολικό ποσό που έχει 
απωλέσει το δημόσιο από τη μη έγκαιρη εφαρμογή των υπό αναφορά νομοθεσιών, σε σχέση με 
τους νεοδιορισθέντες Δικαστές και ενημερώσει την Υπηρεσία μας. 

Το ΓΛ, σε απάντησή του, ημερ. 12.10.2021, μας ανέφερε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να υιοθετήσει στους διορισμούς Δικαστών από 1.9.2021, τη συμπερίληψη των 
σχετικών προνοιών της νομοθεσίας, ως η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 28.9.2016, 
στις επιστολές αποδοχής διορισμού Δικαστών και έκτοτε εφαρμόζεται. Επίσης, θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο θέμα έχει τύχει σωστού χειρισμού και με τη δέουσα επιμέλεια από το ΓΛ, με σκοπό 
την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του κράτους δικαίου. Καταληκτικά, θεωρεί ότι το θέμα που 
θίγεται, άπτεται της Δικαστικής Εξουσίας, καθώς και της λειτουργίας των θεσμών. 

Η Υπηρεσία μας, σε ανταπάντησή της προς το ΓΛ, ημερ. 18.10.2021, επεσήμανε ότι αρμόδιο για 
την εφαρμογή των νομοθεσιών, που αφορούν στις απολαβές του δημοσίου, είναι το ΓΛ και όχι το 
Ανώτατο Δικαστήριο, εξ ου και το ΓΛ προέβηκε άμεσα στην εφαρμογή των σχετικών Νόμων για 
όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, περιλαμβανομένων αρχικά και των Δικαστών.  

Η Γενική Λογίστρια έθεσε εκ νέου το θέμα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος, σε νέα 
γνωμάτευσή του ημερ. 10.5.2022, αναφέρει ότι, στις περιπτώσεις όπου η προσφορά διορισμού 
δεν μνημόνευσε την κατά τον χρόνο της προσφοράς ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έθιγε 
δυσμενώς την αντιμισθία των Δικαστών, με αποτέλεσμα η προσφορά να έχει γίνει αποδεκτή ως 
είχε από τον νέο Δικαστή, τότε η γνωμάτευση, ημερ. 28.9.2016, στην οποία αναφέρεται ότι οι 
διορισμοί νέων Δικαστών υπόκεινται στη νομοθεσία η οποία επηρεάζει την αντιμισθία τους και η 
οποία ισχύει κατά τον χρόνο διορισμού, συνεπώς, η προσφορά διορισμού νέου Δικαστή δέον να 
μνημονεύει τη νομοθεσία η οποία διέπει την αντιμισθία του, εγείρει κώλυμα στην εφαρμογή 
αυτής της νομοθεσίας επί των συγκεκριμένων Δικαστών, καταλήγοντας ότι η Γενική Λογίστρια 
ορθά δεν εφάρμοσε τις αποκοπές στις περιπτώσεις αυτές.   

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά διορισμού των Δικαστών γίνεται από το Ανώτατο 
Δικαστήριο, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, με την πιο πάνω γνωμάτευση, η Νομική Υπηρεσία 
επιρρίπτει στην ουσία την ευθύνη για τη μη διενέργεια των αποκοπών στο Ανώτατο Δικαστήριο 
και για τον σκοπό αυτό ζήτησε, με επιστολή της, ημερ. 12.12.2022, τις απόψεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 
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10.  Έλεγχος Δημοσιονομικής Έκθεσης για το έτος 2021 -  Πίνακας 3.4 
«Δάνεια από το Δημόσιο Ταμείο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021» και 
Πίνακας 3.1  «Δανεισμός κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021» 

Από συμφιλίωση που διενεργήσαμε μεταξύ των λογαριασμών δανείων  που τηρούνται «κάτω 
από τη γραμμή», για τα νέα δάνεια του Πίνακα 3.4 της Δημοσιονομικής Έκθεσης και των 
Κονδυλιών του Κρατικού Προϋπολογισμού, που σχετίζονται με τις εκδόσεις δανείων, εντοπίσαμε 
επτά νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους, συνολικού 
ποσού €11,9εκ., για τα οποία δεν ενημερώθηκε το ΓΛ, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν 
λογαριασμοί «κάτω από τη γραμμή» για παρακολούθησή τους και να μην περιληφθούν στον 
σχετικό Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης. Ενημερώσαμε σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς 
του ΓΛ, οι οποίοι εξασφάλισαν τα απαιτούμενα έγγραφα, δημιούργησαν τους κατάλληλους 
λογαριασμούς και αναθεώρησαν τον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης.   

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, δάνειο ύψους €22,2εκ., που 
παραχωρήθηκε το 2020 στην Hermes Airport Ltd από το  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, περιλήφθηκε στη Δημοσιονομική Έκθεση του 2021 ως νέο δάνειο του 2021. Όπως 
πληροφορηθήκαμε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το λογιστήριο του πιο πάνω Υπουργείου δεν 
ενημέρωσε έγκαιρα το ΓΛ, ώστε να δημιουργήσει λογαριασμό δανείου «κάτω από τη γραμμή» 
εντός του 2020 και να περιλάβει το δάνειο στη Δημοσιονομική Έκθεση του 2020. 

Σύσταση: Το ΓΛ να διενεργεί συμφιλίωση των λογαριασμών δανείων και δανεισμού «κάτω από 
τη γραμμή» με τα αντίστοιχα Κονδύλια δαπανών και εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
τόσο για τα νέα δάνεια όσο και για τις αποπληρωμές και αναλήψεις και τυχόν διαφορές να 
διερευνώνται, ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία λογαριασμών «κάτω από τη γραμμή» για 
όλα τα νέα δάνεια και η ενημέρωσή τους με τις αποπληρωμές και τις αναλήψεις, ώστε να 
διασφαλίζεται η πληρότητα και ορθότητα των σχετικών Πινάκων της Δημοσιονομικής Έκθεσης. 

Η Γενική Λογίστρια μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες για υιοθέτηση της σύστασής μας, για 
τακτικές συμφιλιώσεις των σχετικών λογαριασμών, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν διαφορών, 
κάτι το οποίο θα διασφαλίζει τη διατήρηση πλήρως ενημερωμένων και ορθών στοιχείων. 
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11. Εξόφληση δανείων με κυβερνητική εγγύηση στη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα – Ανάκτηση υπερπληρωμής 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες επιστολές μας, η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), 
που μετονομάστηκε αργότερα σε ΣΕΔΙΠΕΣ, με επιστολή της, ημερ. 12.2.2015, απαίτησε από το 
Κράτος την εξόφληση ποσού ύψους €75,7εκ. περίπου, πλέον τόκους από 1.1.2015, το οποίο 
αφορούσε σε καθυστερημένα δάνεια που εξασφαλίστηκαν με κυβερνητική εγγύηση.   

Ο Υπουργός Οικονομικών προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη ΣΚΤ, ημερ. 2.11.2015, βάσει 
της οποίας δεσμεύτηκε να αποπληρώσει το ποσό των €49,5εκ. περίπου και η τράπεζα να 
απελευθερώσει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις είχε ή έχει προς όφελός της εναντίον των χρεωστών. 
Επιπλέον, στη συμφωνία αναφέρεται ότι η ΣΚΤ θα παρέδιδε στην Δημοκρατία όλα τα αναγκαία 
έγγραφα για διεξαγωγή ελέγχου και σε περίπτωση που μετά από έλεγχο προέκυπτε τυχόν διαφορά 
στο υπόλοιπο της οφειλής, το οποίο θα είχε πληρωθεί, αυτή θα παραπεμπόταν για επίλυση σε 
τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του ΓΛ και της ΣΚΤ.   

Η Γενική Λογίστρια, με σημείωμά της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 3.11.2015, εξέφρασε την 
άποψη ότι, πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, θα έπρεπε να προηγηθεί ενδελεχής εξέταση της 
κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. 

Το ΓΛ προχώρησε τελικά στις 4.11.2015 στην καταβολή του ποσού των €49,5εκ. για εξόφληση 45 
δανείων, εκτός από ποσό €100, το οποίο θα παρέμενε ως χρεωστικό υπόλοιπο στον λογαριασμό 
έκαστου από τους χρεώστες, με μηδενικό επιτόκιο, έτσι ώστε να μην διαγραφούν οι λογαριασμοί.   

Μετά από έλεγχο που διενήργησε το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων (ΓΔΚΕ) του ΓΛ 
και σύμφωνα με επιστολή, ημερ. 10.8.2016, που απέστειλε στην ΣΚΤ και την απαντητική επιστολή της 
ΣΚΤ, ημερ. 1.11.2016, προέκυψε ότι η Δημοκρατία διενήργησε υπερπληρωμή ύψους €9,1εκ. στη ΣΚΤ, 
το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αφορούσε σε καταβολή ποσού πέραν του διπλάσιου του αρχικού 
ποσού δανείου, το οποίο είναι το μέγιστο που μπορεί να διεκδικήσει μια τράπεζα για δάνεια που 
συνάφθηκαν πριν την 1.1.2001, σύμφωνα με τον περί Τόκου Νόμο (Ν.2/77). 

Το ΓΛ διεκδίκησε το εν λόγω ποσό, ωστόσο η άποψη της ΣΚΤ, η οποία βασίστηκε σε γνωμάτευση των 
νομικών της συμβούλων, ήταν ότι, για λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω απαντητική επιστολή, 
δεν υπάρχει περιορισμός στο διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν τίθετο θέμα 
επιστροφής οποιουδήποτε ποσού.  Το θέμα είχε ήδη απασχολήσει το ΓΛ, το οποίο ζήτησε τη 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της, ημερ. 12.9.2016, 
επιβεβαίωσε την ισχύ του περί Τόκου Νόμου για συμφωνίες δανείων που συνάφθηκαν πριν την 
1.1.2001 και ότι συνεπώς δεν θα έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί τα δάνεια αυτά με οτιδήποτε πέραν 
του ότι προνοούσε ο Νόμος που ίσχυε τότε.  Επομένως, το μέγιστο ποσό ανάκτησης από τη ΣΚΤ θα 
έπρεπε να ήταν το διπλάσιο του κεφαλαίου. Στην ίδια επιστολή, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι, σε 
περίπτωση που χρειάζεται, θα προωθηθούν δικαστικά μέτρα για ανάκτηση του ποσού.  

Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΓΛ, το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται ενώπιον της Νομικής 
Υπηρεσίας.  
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12. Γενικά συμπεράσματα 

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου 
συμμόρφωσης, διαπιστώσαμε ότι δεν εφαρμοζόταν, σε όλες τις περιπτώσεις, η νομοθεσία και οι 
οδηγίες/εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από το ΓΛ, αναφορικά με εισπράξεις και πληρωμές. 
Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθείται για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και η μετέπειτα απεικόνιση των σχετικών συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις 
της Δημοκρατίας, δεν συνάδει με την αρχή ετοιμασίας τους, όπως αποφασίστηκε από τη Γενική 
Λογίστρια, δηλαδή εκείνη των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών. 

Επιπλέον, δεν εφαρμόστηκαν οι νομοθεσίες και η σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, 
ημερ. 28.9.2016, σε σχέση με τις μνημονιακές αποκοπές στις απολαβές των Επαρχιακών 
Δικαστών που διορίστηκαν στη Δικαστική Υπηρεσία μετά την ψήφισή τους, με αποτέλεσμα την 
απώλεια δημοσίου χρήματος. 
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13. Γενικές συστάσεις 

Πιστή εφαρμογή των νομοθεσιών, γνωματεύσεων και οδηγιών/εγκυκλίων που εκδίδει το ΓΛ, 
ώστε να επιτυγχάνεται η χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων, η 
διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους και η τήρηση της αρχής της ισότητας. Επίσης, να 
διασφαλιστεί ότι η απεικόνιση όλων των συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις της 
Δημοκρατίας συνάδει με την αρχή των εισπράξεων και πληρωμών, την οποία έχει υιοθετήσει η 
Γενική Λογίστρια. 


