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Σύνοψη   

Στο πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στο Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. Τα σημαντικότερα 
ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα εξής: 

 Αδυναμίες και ελλείψεις κατά τη διενέργεια δαπανών. 

 Αδυναμίες και ελλείψεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης εσόδων. 

 Αδυναμίες στη διαχείριση του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους. 

 Αδυναμίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμβολαίου συντήρησης και 
υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS.  

 Πληρωμή συνεισφορών σε διεθνή οργανισμό χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
διαδικασία. 

 Καθυστέρηση στην εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης και σχετικού σχεδίου από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για τη διαμόρφωση της ροής των όμβριων υδάτων στο 
μεταλλείου Αμιάντου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στον χώρο.    

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας 
στο Τμήμα για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών 
μέτρων.   
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Α. Εισαγωγή.   

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ) αποτελεί Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ). Αποστολή του είναι η διασφάλιση του 
δημόσιου συμφέροντος με τον εντοπισμό, την αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών και 
υπόγειων υδατικών πόρων, τη διερεύνηση και αξιολόγηση του γεωλογικού περιβάλλοντος 
και των γεωκινδύνων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της σεισμικότητας, τη 
διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, την προστασία και ανάδειξη χώρων γεωλογικής 
και μεταλλευτικής κληρονομιάς και την παραγωγή και διάχυση αμερόληπτης γεω-
πληροφορίας στην κοινωνία. 

Ευχαριστούμε το ΤΓΕ για την άμεση ανταπόκριση και την υποβολή στοιχείων, καθώς και 
σχολίων και απόψεων επί της επιστολής ελέγχου που τους είχε σταλεί. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  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 τόπους 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 
δια νόμου.  

Μεθοδολογία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 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 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 ISSAIs 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: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών 
οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, μέσω της έκφρασης ελεγκτικής 
γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή 
παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, σύμφωνα με το εν λόγω 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 συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι 
δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΤΓΕ, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη 
Διεύθυνση και το προσωπικό του Τμήματος. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του 
περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμου, ο οποίος 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.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΤΓΕ και 
οι απόψεις της Διεύθυνσης του Τμήματος ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην 
παρούσα έκθεση. 

Ομάδα Ελέγχου.  Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

Άκης Κίκας - Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής 

Ρένα Χαριλάου - Πρώτος Ελεγκτής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών 

Χριστίνα Μεσιήτη - Λειτουργός Ελέγχου 

Σωτήρης Χριστοφή - Λειτουργός Ελέγχου 

Γ. Ευρήματα.   

1.  Αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου. 

Παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω ελλείψεις και παραλείψεις οι οποίες οφείλονται, κυρίως, σε 
αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου του Τμήματος. Ως 
αποτέλεσμα, δεν παρακολουθείται ορθολογιστικά, σε όλες τις περιπτώσεις, η υλοποίηση 
των συμβολαίων, διενεργούνται δαπάνες χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική 
νομοθεσία και οδηγίες και δεν τηρούνται πάντοτε τα προβλεπόμενα μητρώα για 
παρακολούθηση των δαπανών.   

1.1  Αδυναμίες και ελλείψεις κατά τη διενέργεια δαπανών.  

(i) Χρέωση δαπανών σε μη κατάλληλα άρθρα του Προϋπολογισμού.  

(ii) Μη τήρηση μητρώου για την παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

(iii) Δεν τεκμηριώνεται η διενέργεια συμψηφισμού εσόδων και εξόδων της 
Δημοκρατίας. 
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(iv) Σε ορισμένες περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού (άρθρο 03.221 «Αγορά 
εξοπλισμού και αναλώσιμων επιστημονικής εργασίας»), τα τιμολόγια δεν 
έφεραν επαρκή περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο σε τι 
αφορούσαν.  

(v) Δεν τεκμηριωνόταν, σε όλες τις περιπτώσεις, η παρακολούθηση  της  
υλοποίησης των ενδοκυβερνητικών παραγγελιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
αυτό γινόταν με  πρόχειρες καταστάσεις.  

(vi) Σε πολλές περιπτώσεις το μητρώο συμβολαίων, το οποίο τηρείται στο 
Λογιστήριο του Τμήματος, δεν ήταν ενημερωμένο με τις συμβάσεις οι οποίες 
συνομολογήθηκαν κατά το 2016 και με τις σχετικές πληρωμές. 

(vii) Το μητρώο πληρωτέων ενοικίων δεν ήταν ενημερωμένο από τον Ιούνιο 2016. 

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
ορθολογιστική παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβολαίων, η διενέργεια δαπανών στα 
πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και οδηγιών και η τήρηση των προβλεπόμενων μητρώων 
παρακολούθησής τους. Επιπλέον, επειδή το λογιστικό σύστημα (FIMAS) δεν παρέχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των ενδοκυβερνητικών 
παραγγελιών, εισηγηθήκαμε την τήρηση κατάλληλων εξωλογιστικών καταστάσεων, ώστε να 
επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πιο πάνω παραγγελιών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι οι ελλείψεις ή/και παραλείψεις οφείλονται  
κυρίως στην υποστελέχωση  του Λογιστηρίου του Τμήματος και ότι για τις πλείστες 
περιπτώσεις έχουν ήδη ληφθεί διορθωτικά μέτρα. 

1.2  Εισπράξεις - Μη συμμόρφωση με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες. 

Παρατηρήθηκε μη συμμόρφωση με αριθμό Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών (ΔΛΟ) 
σε σχέση με τις εισπράξεις, ελλείψεις κατά την ετοιμασία της έκθεσης καθυστερημένων 
εσόδων και αδυναμίες στον έλεγχο και παρακολούθηση των λογαριασμών καταθέσεων και 
προκαταβολών. 

2. Έλεγχος Ταμείου. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχό μας στο Ταμείο του Τμήματος, στις 10.2.2017, παρατηρήσαμε μη 
συμμόρφωση με αριθμό ΔΛΟ, ως ακολούθως: 

(i) Δύο Γραμματειακοί Λειτουργοί είχαν οριστεί ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για 
είσπραξη εσόδων στις 30.1.2017. Η μία εκ των δύο ασκούσε καθήκοντα 
λειτουργού είσπραξης από το 2015, δηλαδή αρκετά πριν την παραχώρηση της 
σχετικής εξουσιοδότησης,  σε αντίθεση με τη ΔΛΟ αρ. 22.  

(ii) Κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης του ταμείου μεταξύ των δύο Λειτουργών, δεν 
συμπληρώνεται πιστοποιητικό παράδοσης και παραλαβής, σε αντίθεση με τη ΔΛΟ 
αρ.172.  

(iii) Οι εισπράξεις δεν καταχωρίζονται έγκαιρα στο βιβλίο ταμείου, ούτε και 
καταθέτονται συχνά στην Τράπεζα, σε αντίθεση με τη ΔΛΟ αρ. 30(α). 
Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχό μας στις 10.2.2017, οι εισπράξεις που αφορούσαν 
στην περίοδο 1.2 – 10.2.2017 δεν είχαν καταχωριστεί, ενώ  καταθέσεις 
διενεργούνται μόνο δύο φορές τον μήνα.  

(iv)  Δεν έχει διενεργηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος στους Λειτουργούς Είσπραξης 
εσόδων από τον Διευθυντή του Τμήματος ή αντιπρόσωπό του, σε αντίθεση με τη 
ΔΛΟ αρ. 38, η οποία προβλέπει τη διενέργεια τέτοιου ελέγχου τουλάχιστον μια 
φορά τον χρόνο. 
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(v) Το απόθεμα των βιβλίων είσπραξης και το μητρώο βιβλίων είσπραξης/μητρώο 
ελεγχόμενων εντύπων φυλάσσονται και τηρούνται από τη Λειτουργό Είσπραξης 
εσόδων, σε αντίθεση με τη ΔΛΟ αρ. 61. 

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για άμεση και πλήρη 
συμμόρφωση με τις ΔΛΟ. Ιδιαίτερα επιστήσαμε την προσοχή στην ανάγκη για έγκαιρη 
εξουσιοδότηση των Λειτουργών Είσπραξης εσόδων και στην τήρηση του πιστοποιητικού 
παράδοσης και παραλαβής του ταμείου. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, για όλα τα υπό αναφορά θέματα έχουν 
ήδη γίνει οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για αντιμετώπισή τους. 

3.    Διαχείριση του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους. 

Η δαπάνη για το άρθρο  08.897 «Γεωπάρκο Τροόδους» ανήλθε, κατά το 2016, στα 
€42.197, από τα οποία ποσό ύψους €10.000 αφορά στην ετήσια συνεισφορά του Κράτους 
στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Λτδ (ΑΝΕΤ). Σχετικά με το πιο 
πάνω, αναφέραμε τα ακόλουθα: 

3.1  Γενικά.  

Στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος «Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρος 
Ιτάνου Κρήτης / Όρος Τρόοδος Κύπρου» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου (2007 – 2013), με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων 
υποδομών, που αφορούν στη λειτουργία γεωπάρκου στην περιοχή Τροόδους, 
ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε το κτίριο του παλαιού σχολείου του (Πάνω) Αμιάντου, στον 
χώρο του Μεταλλείου Αμιάντου, ώστε αυτό να αποτελέσει το Κέντρο Ενημέρωσης 
Επισκεπτών του τότε προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
την Απόφασή του Αρ. 77.858, ημερ. 19.11.2014, ενέκρινε την υποβολή αίτησης για ένταξη 
της περιοχής Τροόδους στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό ΓΑΑΠ να δώσει οδηγίες στην τότε Διευθύντρια του ΤΓΕ να υποβάλει την εν λόγω 
αίτηση. Επιπλέον, εξουσιοδότησε τον Υπουργό ΓΑΑΠ να προβεί σε σύσταση 
Συντονιστικής Επιτροπής, με αρμοδιότητα την καθοδήγηση και εποπτεία του Φορέα 
Διαχείρισης του Κέντρου Επισκεπτών του τότε προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους και 
γενικότερα την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στο Γεωπάρκο. Το Γενικό Λογιστήριο, 
με επιστολή του ημερ. 25.11.2014, ενημέρωσε το ΤΓΕ ότι η απόφαση της ανάθεσης στην 
ΑΝΕΤ της διαχείρισης του εν λόγω Κέντρου φαινόταν να εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής 
του περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, καθότι καθιερώνει το μοντέλο 
λειτουργίας του Γεωπάρκου στη βάση της ευθύνης υλοποίησης του κοινού σκοπού από τη 
συγκεκριμένη εταιρεία, σημειώνοντας ότι, από τη στιγμή της ανάθεσης και εντεύθεν, η 
ΑΝΕΤ, ως αναθέτουσα αρχή, θα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι θα εφαρμόζει τον περί 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο για οποιαδήποτε συμβόλαια ήθελε κατακυρώσει. Η 
υπό αναφορά αίτηση του ΤΓΕ έτυχε θετικής αξιολόγησης και τον Σεπτέμβριο του 2015 η εν 
λόγω περιοχή εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και ακολούθως στο 
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων.    

3.2  Υλοποίηση της συμφωνίας.  

Η ΑΝΕΤ, η οποία είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, στην οποία 
μετέχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής Τροόδους με ποσοστό πέραν του 
50%, ανέλαβε ως Φορέας Διαχείρισης του Κέντρου Επισκεπτών, κατόπιν σχετικής 
συμφωνίας η οποία συνομολογήθηκε με το ΤΓΕ στις 13.7.2015. Η συμφωνία ανανεώθηκε 
στις 27.1.2017 και η ισχύς της παρατάθηκε μέχρι 31.12.2017, και προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, ετήσια συνεισφορά του Κράτους ύψους €10.000 για τα δύο πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του κέντρου. Επιπλέον, η ΑΝΕΤ ανέλαβε να στελεχώσει το Κέντρο 
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Ενημέρωσης Επισκεπτών Γεωπάρκου, να λειτουργήσει τον εκθεσιακό χώρο και το 
κατάστημα, τα οποία βρίσκονται εντός του Κέντρου και τη διοργάνωση διάφορων 
θεματικών πακέτων και άλλων δραστηριοτήτων με τοπικούς οικονομικούς φορείς για την 
ανάπτυξη του γεωτουρισμού. 

Σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση του Υπουργείου ΓΑΑΠ, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, 
το ετήσιο κόστος λειτουργίας του υπό αναφορά Κέντρου εκτιμήθηκε στα €40.000 περίπου, 
εκ των οποίων €30.000 αφορούσαν σε κόστος προσωπικού, διαχείρισης κ.λπ. και €10.000 
σε λειτουργικά έξοδα. Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμφωνίας, η ΑΝΕΤ έχει το 
δικαίωμα έκδοσης εισιτηρίου εισόδου στο Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου και πώλησης 
ταινίας για το Γεωπάρκο (DVD). Σημειώνεται ότι, η ΑΝΕΤ μπορεί να παράξει αντίγραφα 
της ταινίας μετά από γραπτή άδεια του Διευθυντή του ΤΓΕ, το οποίο κατέχει τα πνευματικά 
δικαιώματα, καθώς να πωλεί και προϊόντα του Γεωπάρκου, στο κατάστημα του Κέντρου, 
κατόπιν σχετικής έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με βάση την 
υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Παρατηρήσαμε ότι, το ΤΓΕ δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των πραγματικών εξόδων και εσόδων, ώστε 
να μπορούν να εξαχθούν σχετικά συμπεράσματα.   

Σύσταση: Ενόψει του ότι έχει παρέλθει πέραν του 1½ έτους από τη λειτουργία του 
Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου, της δωρεάν παραχώρησης του Κέντρου στην 
ΑΝΕΤ και της ετήσιας καταβολής σε αυτή €10.000, εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα προβεί 
στην αξιολόγηση της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής 
αξιολόγησης, το οποίο θα ήταν χρήσιμο για την αξιολόγηση της υλοποίησης της σχετικής 
συμφωνίας γενικότερα.  

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας και ως 
εκ τούτου θα προβεί, σε συνεννόηση με το ΥΓΑΑΠ, στην εν λόγω αξιολόγηση. 

3.3  Θεσμικό πλαίσιο.  

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, στη βάση των κανονισμών λειτουργίας του 
Παγκόσμιου Προγράμματος Γεωπάρκων UNESCO, απαιτείται η ψήφιση εθνικής 
νομοθεσίας για τη λειτουργία των γεωπάρκων και για τον σκοπό αυτό πρόκειται να 
ετοιμαστεί νομοσχέδιο που να τροποποιεί σχετικά τον περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων 
Νόμο του 2013 και έκδοση σχετικών Κανονισμών. 

Σύσταση: Με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς λειτουργάς του Παγκόσμιου 
Προγράμματος Γεωπάρκων της UNESCO, θα πρέπει να επισπευθεί η τροποποίηση της 
εθνικής νομοθεσίας και η έκδοση Κανονισμών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία 
προσχεδίου νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων 
Νόμου του 2013 και έκδοση σχετικών κανονισμών, με τους οποίους θα ρυθμιστεί, μεταξύ 
άλλων, η δημιουργία και λειτουργία γεωπάρκων. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η όλη 
καθυστέρηση στην ετοιμασία των σχετικών προσχεδίων οφείλεται στην σημαντική 
υποστελέχωση του Τμήματος. 

4. Συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού ArcGIS (άρθρο 03.461 
«Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού»). 

Η συνολική δαπάνη για το πιο πάνω άρθρο ανήλθε κατά το 2016 στα €26.508, από τα 
οποία ποσό ύψους €17.000 αφορά στo συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης του 
λογισμικού ArcGIS. Σχετικά αναφέραμε τα ακόλουθα. 
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4.1  Γενικά.  

Η τότε Διευθύντρια του ΤΓΕ, με επιστολή της ημερ. 20.4.2015, ζήτησε από τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου ΓΑΑΠ, έγκριση για τη διεξαγωγή 
διαγωνισμού για συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού ArcGIS με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, με βάση το άρθρο 33(α)(ii) των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέματα Νόμων του 2006 έως 2012. Στην ίδια επιστολή ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ΤΓΕ 
δημιούργησε ένα μεγάλο αριθμό ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα λογισμικά 
ArcGIS αμερικάνικης εταιρείας, με τη χρήση των οποίων ετοιμάζονται και αναλύονται, από 
όλο το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, γεωγραφικές πληροφορίες οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των εργασιών του ΤΓΕ. Η σχετική έγκριση του πιο πάνω 
αιτήματος δόθηκε, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών, στις 23.4.2015. 

Στις 22.9.2015 συνομολογήθηκε σύμβαση μεταξύ του ΤΓΕ και εταιρείας που εδρεύει στην 
Ελλάδα (με την οποία υπήρχε ήδη τριετής σύμβαση, η οποία είχε λήξει στις 30.6.2015) με 
διάρκεια 12 μήνες από 22.9.2015 μέχρι 21.9.2016 και με δικαίωμα ανανέωσης για δύο 
περαιτέρω περιόδους των 12 μηνών έκαστη, με τέλη συντήρησης ύψους €17.000 ανά 
περίοδο. Με βάση τη σύμβαση, το 85% του συνολικού ποσού (κάθε δωδεκάμηνης 
περιόδου) καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την αρχή της περιόδου συντήρησης και το 
υπόλοιπο 15% εντός 30 ημερών από τη λήξη της σύμβασης. Μέχρι σήμερα καταβλήθηκε 
το 100% για την πρώτη περίοδο (22.9.2015 – 21.9.2016) και 85% για τη δεύτερη περίοδο 
(22.9.2016 – 21.9.2017). Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία τα 
εν λόγω λογισμικά και κατ’ επέκταση η ανανέωση των αδειών χρήσης και η τεχνική 
υποστήριξη σε αυτά προσφέρονται αποκλειστικά από την εν λόγω εταιρεία, η οποία είναι η 
αποκλειστική αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο της αμερικάνικης εταιρείας, η οποία 
έχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα. 

4.2  Παρακολούθηση της σύμβασης. 

 Διαπιστώσαμε ότι ο Διευθυντής του ΤΓΕ δεν είχε διορίσει Αρμόδιο Λειτουργό ή 
Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης, με ευθύνη την παρακολούθηση και τον 
χειρισμό της σύμβασης στα πλαίσια των προνοιών της, σε αντίθεση με τις 
πρόνοιες του Καν. 6 της ΚΔΠ 115/2004 (η οποία καταργήθηκε με τον Καν. 40 
της ΚΔΠ 138/2016). Σημειώνεται ότι, κατόπιν σχετικής υπόδειξης της 
Υπηρεσίας μας, κατά τον έλεγχο, ο Διευθυντής του ΤΓΕ, στις 2.2.2017, διόρισε 
Συντονίστρια της Σύμβασης. 

 Το μητρώο συμβολαίων, το οποίο τηρείται στο λογιστήριο του ΤΓΕ, δεν 
ενημερώθηκε με τις πληρωμές που έγιναν, στα πλαίσια της πιο πάνω 
σύμβασης, κατά το 2016. 

 Συνέπεια της μη κατάλληλης παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης της 
σύμβασης ήταν η μη προσκόμιση εγγύησης πιστής εκτέλεσης κατά την 
υπογραφή της αλλά μετέπειτα, η λήξη της εγγύησης πιστής εκτέλεσης χωρίς 
αυτή να ανανεωθεί μέχρι την περίοδο του ελέγχου μας (Φεβρουάριος 2017) και 
η εξόφληση του αρχικού συμβολαίου (πρώτη δωδεκάμηνη περίοδος) χωρίς την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εκπαιδεύσεων. Τα πιο πάνω περιγράφονται 
αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 

4.3 Εγγύηση πιστής εκτέλεσης. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει εγγύηση πιστής 
εκτέλεσης του Συμβολαίου για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής τιμής του. Το ΤΓΕ, με 
την επιστολή του ημερ. 23.6.2015, πληροφόρησε τον ανάδοχο ότι, ως αναθέτουσα Αρχή, 
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αποφάσισε να αποδεχτεί την προσφορά της εταιρείας του ημερ. 15.6.2015 για το ποσό 
των €17.000 και τον κάλεσε όπως μέχρι την 1.7.2015, προσκομίσει το συμβόλαιο, 
δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο, καθώς και εγγύηση 
πιστής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αξίας του συμβολαίου (δηλαδή €1.700), η οποία θα 
παρέμενε σε ισχύ μέχρι τις 31.7.2016. Ο ανάδοχος, με επιστολές του ημερ. 10.7.2015, 
2.9.2015 και 22.9.2015, ανέφερε στο ΤΓΕ ότι, λόγω των τότε οικονομικών γεγονότων στην 
Ελλάδα και βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015, είχε τεθεί  
τραπεζική αργία, ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η έκδοση εγγυητικής επιστολής και ζήτησε 
παράταση ενός μηνός για την έκδοσή της. Επιπλέον, κάλεσε το ΤΓΕ όπως, δεδομένων 
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην 
εξαγωγή συναλλάγματος, να αποδεχτεί την αποκοπή του ποσού των €1.700 (ίσο με το 
ποσό της εγγύησης) από την πρώτη πληρωμή του συμβολαίου.  

Όπως διαπιστώθηκε, παρόλο που το τελευταίο αίτημα του αναδόχου εγκρίθηκε από τον 
τότε αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΓΕ και το συμβόλαιο υπογράφηκε στις 22.9.2015, το 
ποσό της εγγύησης δεν αποκόπηκε από την πρώτη πληρωμή ύψους €14.450 (85% του 
€17.000), η οποία διενεργήθηκε στις 6.10.2015. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι η αλλαγή στο 
θέμα της εγγυητικής δεν έτυχε χειρισμού, από τα αρμόδια όργανα (Τμηματική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) / Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ)) 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

Στις 20.10.2015 εκδόθηκε τραπεζική εγγυητική επιστολή, με λήξη στις 31.7.2016, δηλαδή 
χωρίς να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της σύμβασης, αφού έληγε περίπου δύο μήνες 
πριν την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ημερομηνία είχε 
αρχικά καθοριστεί νοουμένου ότι η σύμβαση θα υπογραφόταν εντός του Ιουλίου 2015. 
Παρόλο ότι το συμβόλαιο ανανεώθηκε για ακόμα 12 μήνες, μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχε προσκομιστεί ακόμα σχετική εγγύηση πιστής 
εκτέλεσης.  

4.4 Εκπαίδευση.  

Στη σύμβαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι ο ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει δύο 
εκπαιδεύσεις στην Κύπρο, διάρκειας τεσσάρων συνεχόμενων ημερών η κάθε μια, για το 
προσωπικό του ΤΓΕ κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου (δηλαδή για κάθε 12μηνη 
περίοδο), ενώ ο αριθμός των εκπαιδευόμενων, η θεματολογία και οι ημερομηνίες θα 
τυγχάνουν συμφωνίας εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως το 
κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής, διατροφής και διακίνησης του εκπαιδευτή, ενώ 
η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη διοργάνωση του χώρου και του εξοπλισμού 
(ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικοακουστικού εξοπλισμού) για την εκπαίδευση.  

Όπως διαπιστώθηκε, κατά την πρώτη 12μηνη περίοδο του συμβολαίου (22.9.2015 – 
21.9.2016), για την οποία καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό των €17.000, 
πραγματοποιήθηκε μόνο μια εκπαίδευση τεσσάρων συνεχόμενων ημερών (28.6 – 
1.7.2016), ενώ η πραγματοποίηση της δεύτερης εκπαίδευσης εκκρεμεί μέχρι σήμερα. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της 
προσφοράς, η δεύτερη εκπαίδευση αποτέλεσε ειδικό αίτημα του ΤΓΕ κατά τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με την εταιρεία και αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθεί η αρχική 
προσφορά της εταιρείας, από €15.000 σε €17.000, δηλαδή κατά €2.000 για κάθε 12μηνη 
περίοδο. 
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Συναφώς αναφέρεται ότι, κατά τη συνεδρία της ημερ. 9.3.2017, η ΤΕΑΑ ενέκρινε σχετική 
εισήγηση της Συντονίστριας της σύμβασης για αντιστάθμιση της υπό αναφορά μη 
εκπονησθείσας 4ήμερης εκπαίδευσης, με την κάλυψη των εξόδων από πλευράς του 
αναδόχου για συμμετοχή ενός λειτουργού του ΤΓΕ στο 37ο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Χρηστών της αμερικάνικης εταιρείας, στο San Diego των ΗΠΑ, κατά τη χρονική περίοδο 9 
– 14.7.2017, καλύπτοντας το τέλος εγγραφής στο Συνέδριο, το κόστος του αεροπορικού 
εισιτηρίου και το κόστος διαμονής. Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της ημερ. 28.3.2017, 
προς τον Πρόεδρο και Μέλη της ΤΕΑΑ, ανάφερε ότι η πιο πάνω εισήγηση δεν βρίσκει 
σύμφωνη την Υπηρεσία μας, αφού με την 4ήμερη εκπαίδευση στην Κύπρο που 
προνοούσε η σύμβαση, θα επωφελούνταν όλοι οι αρμόδιοι λειτουργοί, ενώ το 
οποιοδήποτε όφελος από το Συνέδριο θα το αποκομίσει ένας μόνο λειτουργός. 
Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο σημείωμα της 
Συντονίστριας, δεν τεκμηριώνεται η ωφελιμότητα της συμμετοχής στο Συνέδριο, όσον 
αφορά στο συγκεκριμένο λογισμικό. Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η 4ήμερη 
εκπαίδευση θεωρηθεί ως εκκρεμούσα υποχρέωση του Αναδόχου και η διεξαγωγή της να 
προγραμματιστεί, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο, σε περίοδο που θα είναι διαθέσιμοι οι 
αρμόδιοι λειτουργοί, ενώ, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε να αφαιρεθεί 
το αντίστοιχο ποσό από την τελευταία πληρωμή του Ανάδοχου. 

Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολούθηση 
και έλεγχο των συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η έκδοση εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης 
και η υλοποίηση όλων των προνοιών των συμβάσεων, στα πλαίσια της νομοθεσίας. 
Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται  η υλοποίηση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου πριν την εξόφληση όλου του ποσού της σύμβασης. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι μετά τις πιο πάνω υποδείξεις  της 
Υπηρεσίας, λήφθηκαν διορθωτικές ενέργειες. Μας πληροφόρησε επίσης ότι στη βάση της 
πρακτικής που ακολουθείτο στο Τμήμα, ο συντονιστής της επιτροπής αξιολόγησης του 
κάθε διαγωνισμού ανελάμβανε αυτόματα και ως συντονιστής της σχετικής σύμβασης και 
συνεπώς συντονίστρια της σχετικής σύμβασης θεωρείτο ότι ήταν η συντονίστρια της 
σχετικής επιτροπής αξιολόγησης, ωστόσο αυτή είχε αποσπαστεί από το Τμήμα χωρίς να 
διοριστεί άλλος λειτουργός ως συντονιστής. Επιπλέον, κατά την άποψη του Διευθυντή του 
Τμήματος, δεν υπήρχε υποχρέωση για παραπομπή του θέματος της εγγυητικής στα 
αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ/ΚΕΑΑ), καθότι η απόφαση για αποδοχή της εισήγησης για 
αποκοπή της εγγυητικής από την πρώτη πληρωμή έγινε πριν την υπογραφή της 
σύμβασης. Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την ίδια θέση, καθότι το πιο πάνω 
έγινε μετά την σχετική κατακύρωση και αποστολή της επιστολής ανάθεσης. Επιπρόσθετα, 
ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι, μετά την υπόδειξη της Υπηρεσίας μας 
για το ότι είχε λήξει η εγγυητική, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και ο ανάδοχος 
προσκόμισε νέα εγγυητική, με λήξη στις 21.10.2018. Όσον αφορά στο θέμα της 
εκπαίδευσης, μας πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής είχε συστηθεί η τελική πληρωμή της 
πρώτης περιόδου χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά σε εκκρεμότητες και ότι, μετά την 
επισήμανσή μας, το θέμα τέθηκε στην ΤΕΑΑ, η οποία, στις 19.4.2017, αποφάσισε να 
δώσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εκπαίδευσης αυτής σε μεταγενέστερο στάδιο. 

5.  Άρθρο 03.525 "Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης". 

Η δαπάνη για το πιο πάνω άρθρο ανήλθε, κατά το 2016, στα €15.683 (2015: €43.871). 

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού για το 2016, η σχετική 
πρόνοια προοριζόταν να καλύψει έξοδα του προγράμματος ProSUM (Prospecting 
Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste) ύψους €3.255 και του 
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ερευνητικού προγράμματος EMODNET – Geology ύψους €12.555. Σχετικά με τα πιο 
πάνω, αναφέραμε τα ακόλουθα. 

5.1  Διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο της πραγματικής δαπάνης του 2016, ποσό ύψους 
€11.274, αφορά σε αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, σχεδιοθηκών, βιβλίων, 
αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και φακού κάμερας και συνεισφορά σε διεθνή 
οργανισμό. Επισημάναμε ότι, από διερεύνηση της σχετικής δαπάνης που χρεώθηκε στο εν 
λόγω άρθρο τον Δεκέμβριο του 2015, προέκυψε ότι ποσό ύψους €31.752 αφορούσε 
επίσης σε αγορά εξοπλισμού, βιβλίων και άλλων ειδών βιβλιοπωλείου, είδη πρώτων 
βοηθειών από φαρμακείο και αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικής 
μηχανής, κατασκευή επίπλων, συνεισφορά σε διεθνή οργανισμό κ.α.  

Σύσταση: Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο πιο πάνω άρθρο του Προϋπολογισμού 
καταλογίζονται μόνο επιλέξιμες δαπάνες, στο πλαίσιο των σχετικών Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού EuroGeoSurveys, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για διαχείριση 
των πιστώσεων του προγράμματος και ότι θα πρέπει απλά να τηρούνται οι εσωτερικές 
διαδικασίες που αφορούν στις προμήθειες. Μας πληροφόρησε επίσης ότι τα υπό αναφορά 
είδη σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Η Υπηρεσία μας 
θεωρεί σημαντικό να τηρούνται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να 
τεκμηριώνεται η άμεση ή έμμεση σχέση της κάθε προμήθειας/αγοράς με κάθε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

5.2 Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 1529, ημερ. 25.1.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, οι 
συνεισφορές σε οργανισμούς και ιδρύματα αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και στον Προϋπολογισμό για το έτος 2016 
περιλήφθηκαν μόνο οι πιστώσεις που κρίθηκαν ως απαραίτητες. Σε περίπτωση που 
προέκυπτε ανάγκη για περίληψη πρόσθετης συνεισφοράς θα έπρεπε να επεξηγηθεί 
ακριβώς ο λόγος της ανάγκης και να υποδειχθούν ισόποσες πρόσθετες εξοικονομήσεις, 
κατόπιν σχετικής  Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Διαπιστώθηκε ότι, για την πληρωμή της συνδρομής του ΤΓΕ στον διεθνή οργανισμό 
"International Union of Geological Sciences", η οποία καταβλήθηκε, από το πιο πάνω 
άρθρο, κατά τα έτη 2015 (€2.169 για το 2014 και 2015) και 2016 (€1.126) δεν 
ακολουθήθηκε η πιο πάνω διαδικασία.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με επιστολές του ΤΓΕ, 
ημερ. 30.9.2015 και 29.11.2016, προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, η συμμετοχή του Τμήματος 
στον υπό αναφορά οργανισμό είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας καθότι πρόκειται για τον 
πιο σημαντικό οργανισμό στον χώρο των γεωεπιστημών, ο οποίος λειτουργεί κάτω από 
την αιγίδα της UNESCO από το 1961, με κύρια δραστηριότητα τη διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραμμάτων, διακρατικών συνεργασιών για καθορισμό παγκόσμιων προδιαγραφών 
στον χώρο των γεωεπιστημών και έκδοση παγκόσμιων χαρτών με θέμα τη γεωλογία. 
Λόγω των πιο πάνω, το ΤΓΕ εισηγήθηκε την προώθηση, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, 
Πρότασης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκρισή του. Η σχετική Πρόταση 
υποβλήθηκε, από το ΤΓΕ, στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, στις 16.1.2017 και, αφού προωθήθηκε 
στο Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο αποφάσισε στις 21.2.02017 να εγκρίνει τη 
συνέχιση της Συμμετοχής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στο διεθνή Οργανισμό 
«International Union of Geological Sciences (IUGS)». 
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Σύσταση: H πληρωμή συνεισφορών σε διεθνής οργανισμούς και ιδρύματα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι η πληρωμή της εν λόγω συνδρομής 
από τις πιστώσεις του υπό αναφορά άρθρου έγινε κατόπιν προφορικής συνεννόησης με το 
Υπουργείο ΓΑΑΠ λόγω της λεπτής πολιτικής διάστασης του θέματος. 

6. Αντισταθμιστικά έργα στην Κοινότητα Αμιάντου. 

Η δαπάνη για το άρθρο  08.925 «Επαναφορά Περιβάλλοντος» ανήλθε, κατά το 2016, στα 
€55.017, έναντι ποσού ύψους €175.000 που προϋπολογίστηκε. Σύμφωνα με το 
επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού, οι προτεινόμενες πιστώσεις στο υπό 
αναφορά άρθρο προορίζονταν να καλύψουν (i) το σύστημα ελέγχου και καταμέτρησης των 
ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα (€20.000), (ii) αγορά εξοπλισμού ασφαλείας για 
προστασία από τις ίνες αμιάντου (€3.000), (iii) επαναφορά περιβάλλοντος σε 
εγκαταλελειμμένα μεταλλεία μεικτών θειούχων (€105.000), (iv) απόρριψη αμιαντούχων 
υλικών στο μεταλλείο Αμιάντου (€32.000) και (v) αναβίωση/ανάδειξη των στοιχείων 
μεταλλευτικής κληρονομιάς (€15.000). Συναφώς αναφέρεται ότι, για την επαναφορά του 
περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των χώρων στα μεταλλεία, συνδράμουν πολλά 
Τμήματα/Υπηρεσίες. Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέραμε τα ακόλουθα. 

6.1  Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, η χαμηλή υλοποίηση του Προϋπολογισμού για 
το υπό αναφορά άρθρο οφειλόταν κυρίως στο ότι το Τμήμα διαφύλαξε το μεγαλύτερο 
μέρος των σχετικών πιστώσεων για τη διαμόρφωση της ροής των όμβριων υδάτων στο 
μεταλλείο Αμιάντου, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα αποσταθεροποίησης των 
διαμορφωμένων πρανών των μπάζων του μεταλλείου και για προστασία της δεξαμενής 
που κατασκευάστηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο αναβάθμισης και τοπιοτέχνισης του χώρου 
του μεταλλείου. Τα πιο πάνω έργα δεν ήταν τελικά δυνατό να υλοποιηθούν καθότι δεν 
ήταν έτοιμη η υδρολογική μελέτη την οποία ανέλαβε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 
να εκπονήσει, στη βάση της οποίας θα σχεδιάζονταν και θα εκτελούνταν τα αναγκαία έργα. 
Όπως μας πληροφορήσατε, η τελική υδρολογική μελέτη υποβλήθηκε, από το ΤΑΥ, στο 
ΤΓΕ, τον Ιανουάριο του 2017, ενώ για την υλοποίησή της απαιτείται η ετοιμασία σχετικού 
σχεδίου/μελέτης.  

Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση του 
Προϋπολογισμού. Επιπλέον, λόγω της σημασίας των πιο πάνω έργων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια στον χώρο του μεταλλείου Αμιάντου, εισηγηθήκαμε όπως η 
απαιτούμενη μελέτη για την έναρξη των σχετικών εργασιών δρομολογηθεί το συντομότερο. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων 
στην κοινότητα Αμιάντου είναι ιδιαίτερα σύνθετο και εμπίπτει γενικότερα στην 
αποκατάσταση του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου και ότι τόσο τα έργα στο μεταλλείο 
Αμιάντου, όσο και ο ενταφιασμός αμιαντούχων υλικών στον εν λόγω χώρο και τα σχετικά 
αντισταθμιστικά μέτρα στην Κοινότητα Αμιάντου προβλέπονται από αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου, στις οποίες καθορίζονται και οι σχετικές με το θέμα διαδικασίες, 
όπως η χρηματοδότηση και η εκτέλεση έργων που γίνεται από τα αρμόδια Τμήματα, οι δε 
αποφάσεις για τα έργα αυτά και ο συντονισμός των σχετικών εργασιών γίνεται από 
Τεχνική Επιτροπή. Μας πληροφόρησε επίσης ότι αφού τον Ιανουάριο 2017 ολοκληρώθηκε 
η υπό αναφορά υδρολογική μελέτη από το ΤΑΥ, σχεδιάστηκε και κοστολογήθηκε η πρώτη 
φάση των αναγκαίων έργων που αφορούν στη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην 
περιοχή του κρατήρα του μεταλλείου και αναμένεται ότι τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν 
εντός του τρέχοντος έτους. Επίσης, σχεδιάζονται τα έργα της δεύτερης φάσης που 
αφορούν στην εκτροπή των όμβριων υδάτων εκτός του χώρου του μεταλλείου. 
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6.2  Από τη συνολική δαπάνη ύψους €55.017 που επιβάρυνε το πιο πάνω άρθρο, ποσά 
ύψους €4.651 και €24.467 αφορούσαν στο (i) και (iii) πιο πάνω. Επιπλέον, ποσό ύψους 
€25.899 αφορούσε σε διορθωτικό δελτίο το οποίο έγινε από το Τμήμα Δασών, με σκοπό 
τη χρέωση μέρος συνολικής δαπάνης ύψους  €50.133 που έγινε για την κατασκευή 
γηπέδου futsal στην Κοινότητα Αμιάντου, στα πλαίσια αντισταθμιστικών μέτρων στην εν 
λόγω Κοινότητα. Επισημάναμε ότι, στο επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού του 
ΤΓΕ δεν αναφερόταν η παροχή αντισταθμιστικών μέτρων. 

Το υπόλοιπο ποσό, για την κατασκευή του εν λόγω γηπέδου, ύψους €24.234 πληρώθηκε 
κατά το 2015 και επιβάρυνε τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Δασών (Κεφ. 12.05 
«Τμήμα Δασών», άρθρο 08.925 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο  του Προϋπολογισμού για το 2016 του Τμήματος 
Δασών, στο πιο πάνω άρθρο συμπεριλήφθηκε πρόνοια για κάλυψη δαπανών, μεταξύ 
άλλων, για τα αντισταθμιστικά μέτρα στην Κοινότητα Αμιάντου. Σύμφωνα με σχετική 
επιστολή του Τμήματος Δασών, ημερ. 21.3.2016, προς τον τότε Αν. Διευθυντή του ΤΓΕ, 
ως Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής Αμιάντου, ποσό ύψους €24.234 καταβλήθηκε από το 
Τμήμα Δασών κατά το 2015, ωστόσο επειδή η ολοκλήρωση του έργου έγινε εντός του 
2016, δεν ήταν δυνατή η καταβολή ολόκληρου του ποσού στον εργολάβο εντός του 2015 
και, ενόψει μειωμένων διαθέσιμων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό για το 2016 του 
Τμήματος Δασών, το τελευταίο ζήτησε από το ΤΓΕ όπως καταβληθεί προσπάθεια για 
εξεύρεση ενός μέρους του πιο πάνω ποσού είτε από πιστώσεις του ΤΓΕ είτε και άλλων 
Τμημάτων (Υπηρεσία Μεταλλείων, ΤΑΥ και Τμήμα Περιβάλλοντος).  

Σύσταση: Θα πρέπει όλες οι δαπάνες να διενεργούνται σύμφωνα με το πλαίσιο του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου και, κατά το δυνατό, σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο.  Σε 
περίπτωση που χρειαστεί απόκλιση από το επεξηγηματικό μνημόνιο, εισηγηθήκαμε όπως 
εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.11.2009, τα αντισταθμιστικά μέτρα στην κοινότητα 
Αμιάντου για ενταφιασμό αμιαντούχων υλικών σε χώρο του μεταλλείου Αμιάντου, στα 
οποία περιλαμβάνεται και το υπό αναφορά γήπεδο futsal, χρηματοδοτούνται, μεταξύ 
άλλων και από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των αρμοδίων Τμημάτων, κυρίως των 
Τμημάτων Δασών και Γεωλογικής Επισκόπησης. Επίσης, στο επεξηγηματικό μνημόνιο του 
Προϋπολογισμού για το 2016 που αφορά στο άρθρο για την επαναφορά περιβάλλοντος, 
το οποίο είναι ενδεικτικό, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και για τον ενταφιασμό 
αμιαντούχων υλικών, στον οποίο εμπίπτουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Μας ενημέρωσε 
ότι, παρά τα πιο πάνω, στο επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού για το 2018 
πρόκειται να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στα αντισταθμιστικά μέτρα. 

7.  Μητρώο συμβολαίων. 

Στο Λογιστήριο του Τμήματος τηρείται μητρώο συμβολαίων, το οποίο, όπως αναφέρεται 
και πιο πάνω, δεν ήταν πλήρως ενημερωμένο. Συγκεκριμένα, σε ήταν καταχωρισμένες 
μόνο ορισμένες πληροφορίες, όπως ο αριθμός του διαγωνισμού που οδήγησε σε 
κατακύρωση της σύμβασης, όνομα αναδόχου με τον οποίο έγινε η σύμβαση, ποσό 
συμβολαίου, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, ημερομηνία και αριθμός εντάλματος πληρωμής και 
ποσό πληρωμής.   

Σύσταση: Για καλύτερη παρακολούθηση των συμβολαίων, εισηγηθήκαμε όπως το 
μητρώο συμβολαίων ενημερώνεται πλήρως και περιλαμβάνει και την ημερομηνία έναρξης 
και λήξης του συμβολαίου, ύψος και ημερομηνία λήξης τραπεζικών εγγυήσεων, ποσό 
προκαταβολής και ποσοστό κράτησης. Επισημάναμε ότι, η εξασφάλιση σχετικής 
πληροφόρησης από το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων, δεν είναι επαρκής για 
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σκοπούς ελέγχου, καθώς  επίσης ότι η τήρηση του πιο πάνω μητρώου θα διευκολύνει την 
παρακολούθηση της διαχείρισης του συνόλου των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας έχει υιοθετηθεί και ότι 
δόθηκαν σχετικές οδηγίες για την προσαρμογή του μητρώου συμβολαίων, ως η εισήγησή 
μας. 

8. Καθυστερημένα Έσοδα. 

8.1   Έκθεση καθυστερημένων εσόδων.  

Σύμφωνα με την έκθεση καθυστερημένων εσόδων που ετοιμάστηκε από το Τμήμα για το 
έτος που έληξε στις 31.12.2016 και υποβλήθηκε στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση 
στον Γενικό Ελεγκτή, στις 10.2.2017, το σύνολο των καθυστερημένων εσόδων ανερχόταν 
στα €8.771 σε σύγκριση με €7.833 στις 31.12.2015. Αναφορικά με την ετοιμασία της 
έκθεσης καθυστερημένων εσόδων, διαπιστώθηκε ότι το έντυπο Γ.Λ.20  «Έκθεση 
καθυστερημένων εσόδων» που ετοιμάστηκε από το Τμήμα δεν ήταν το προβλεπόμενο 
από την εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας αρ. 1733 και ημερ. 4.12.2014. Συγκεκριμένα, 
αναφέραμε τα ακόλουθα: 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της σελίδας καθολικού δεν καταχωρίστηκε 
στο προβλεπόμενο πεδίο.  

 Το στοιχείο ταυτοποίησης  δεν καταχωρίστηκε σε καμιά περίπτωση.  

 Οι καθυστερήσεις προηγούμενων περιόδων για κάποιους χρεώστες είναι 
λανθασμένες.  

 Σε κανένα χρεώστη δεν υπάρχουν καθυστερήσεις που η είσπραξη τους να 
χαρακτηρίστηκε ως επισφαλής αν και υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιες 
περιπτώσεις.  

 Για κανένα χρεώστη δεν έχει υπολογιστεί και συμπεριληφθεί ο τόκος 
υπερημερίας.  

 Για ένα χρεώστη δεν έχει συμπληρωθεί η καθυστέρηση του έτους 2016, ύψους 
€951, με αποτέλεσμα το σύνολο καθυστερημένων εσόδων να παρουσιάζεται 
μειωμένο με αυτό το ποσό, την 31.12.2016.  

 Δεν έχουν περιληφθεί στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένα μέτρα που λήφθηκαν 
εναντίον των χρεωστών, για όλες τις περιπτώσεις καθυστερημένων εσόδων. 

Σύσταση: Η έκθεση καθυστερημένων εσόδων θα πρέπει να ετοιμάζεται με όλα τα 
προβλεπόμενα στοιχεία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού 
Λογιστηρίου για διευκόλυνση της παρακολούθησης της είσπραξης όλων των τύπων 
οφειλών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκε το 
στοιχείο ταυτοποίησης και ο αριθμός σελίδας του καθολικού, ότι οι τόκοι έχουν υπολογιστεί 
για τα προηγούμενα έτη και πληρώθηκαν κατά το 2017 και ότι στο εξής θα αποστέλλονται 
έγκαιρα οι επιστολές υπενθύμισης για είσπραξη των αγοραίων ενοικίων. 

8.2    Μέτρα είσπραξης καθυστερημένων εσόδων.  

Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου για διασφάλιση της 
πληρότητας και επικαιροποίησης των ποσών που εκκρεμούν κατά την 31η Δεκεμβρίου. 
Επίσης, διαπιστώθηκε πως δεν αποστέλλονται έγκαιρα επιστολές υπενθύμισης 
ανανέωσης αδειών  χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, ούτε για είσπραξη των 
καθυστερημένων οφειλών για αγοραία ενοίκια, με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις να 
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χρησιμοποιούνται χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, 18% 
των ενεργών κυβερνητικών γεωτρήσεων χρησιμοποιούνταν κατά την ημερομηνία ελέγχου 
χωρίς να έχει ανανεωθεί η άδεια χρήσης. 

Σύσταση:  Θα πρέπει να αποστέλλονται επιστολές στους χρεώστες για  αγοραία ενοίκια, 
με τα οφειλόμενα ποσά, καθώς και επιστολές για ανανεώσεις αδειών χρήσης κυβερνητικής 
γεώτρησης πριν τη λήξη των αδειών.  Η συχνότητα των υπενθυμίσεων και τα μέτρα που 
λαμβάνονται δεν ήταν επαρκή για διασφάλιση της είσπραξης των καθυστερημένων 
εσόδων και το Τμήμα θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη πιο δραστικών μέτρων, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο αρ. 1696 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 5.11.2012. Επίσης, για την 
περίπτωση συγκεκριμένου χρεώστη (1987/160), το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2016 
ανήλθε σε €6.315 και βάσει σχετικής αλληλογραφίας προκύπτει ότι το ενδεχόμενο 
είσπραξης του είναι απομακρυσμένο, εισηγηθήκαμε όπως αξιολογηθεί το ενδεχόμενο 
υποβολής αιτήματος διαγραφής του ποσού στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη 
Εισπράξιμων Δημόσιων Χρημάτων Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.1735 
ημερ. 30.12.2014 της Γενικής Λογίστριας. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια πιο συστηματικής 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του εφικτού και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Όσον αφορά στην υπό αναφορά συγκεκριμένη περίπτωση χρεώστη, μας πληροφόρησε 
ότι έχει υποβληθεί αίτημα για διαγραφή σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία. 

9. Λογαριασμοί καταθέσεων και προκαταβολών. 

Το ΤΓΕ, με επιστολή του ημερ. 7.2.2017, υπέβαλε στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση 
στην Υπηρεσία μας, τα υπόλοιπα, στις 31.12.2016, των λογαριασμών καταθέσεων και 
προκαταβολών, σύμφωνα με τις ΔΛΟ αρ. 153 και 156. Σχετικά με τα πιο πάνω, 
διαπιστώσαμε παραλείψεις, οι οποίες οφείλονται στον ελλιπή έλεγχο και παρακολούθηση 
των υπό αναφορά λογαριασμών, τις οποίες αναφέραμε αναλυτικά στην επιστολή μας προς 
το Διευθυντή του Τμήματος.  

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για πλήρη συμμόρφωση με τις 
ΔΛΟ. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, κατά το 2017, οι πιο πάνω 
λογαριασμοί έχουν τακτοποιηθεί και λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις 
ΔΛΟ.  

10.   Νομοθετική ρύθμιση αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 

Στις 29.11.2013 τέθηκε σε ισχύ ο "περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμος του 2013" 
(Ν.140(Ι)/2013), ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος και διέπει θέματα που 
σχετίζονται με την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων και τη χρήση κυβερνητικών 
γεωτρήσεων. Ο Νόμος αναφέρει ότι θα πρέπει να εκδοθούν σχετικοί Κανονισμοί για να 
καθοριστούν τα τέλη της αίτησης και της άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης, 
καθώς και άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, τα οποία, στο μεταξύ, εισπράττονται 
στη βάση μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 43). Όπως διαπιστώθηκε, η ετοιμασία και 
έγκριση σχετικών Κανονισμών βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.  

Σύσταση:  Να ολοκληρωθεί το συντομότερο η διαδικασία ετοιμασίας και έγκρισης 
Κανονισμών για την επιβολή σχετικών τελών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι το προσχέδιο νομοσχεδίου που 
ετοιμάζεται για τροποποίηση του περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμου του 2013 
και οι σχετικοί κανονισμοί που θα ακολουθήσουν θα αφορούν στην προστασία και 
ανάδειξη της γεωλογική κληρονομιάς και μεταξύ άλλων θα ρυθμιστεί και η δημιουργία και 
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λειτουργία γεωπάρκων. Όπως μας ενημέρωσε, με τη διαδικασία αυτή θα 
επανακαθοριστούν και τα σχετικά τέλη, ενώ η όλη καθυστέρηση στην ετοιμασία των 
νομοσχεδίων οφείλεται κυρίως στην υποστελέχωση του Τμήματος. 

11.  Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού. 

Λόγω του ότι στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα υπάρχει εγκατεστημένος εργαστηριακός 
και άλλος εξοπλισμός μεγάλης αξίας, εισηγηθήκαμε, σε προηγούμενη επιστολή μας, όπως 
εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού. Το Τμήμα εγκατέστησε ελεγχόμενη είσοδο με κάρτες, 
η οποία όμως δεν κρίνεται ικανοποιητική. Το Τμήμα μάς ενημέρωσε πως θα γίνει 
προσπάθεια όπως το σύστημα συναγερμού  εγκατασταθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου 
και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνει 
από εξοικονομήσεις.  

Σύσταση:  Να προωθηθούν το συντομότερο σχετικές ενέργειες για εγκατάσταση 
συστήματος συναγερμού. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της 
εγκατάστασης συστήματος συναγερμού στο κτίριο και θα καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια αυτό να γίνει το συντομότερο. 

12. Στέγαση Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. 

Κατά το 2016, η δαπάνη για ενοίκια ανήλθε στα €182.078 σε σύγκριση με €198.434 το 
2015 και αφορά στην ενοικίαση υποστατικού για τη στέγαση των κεντρικών γραφείων του 
Τμήματος και χώρου στάθμευσης. Σχετικά αναφέραμε τα ακόλουθα: 

12.1  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6(1) των περί της Ρύθμισης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
Νόμων του 2006 έως 2012, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για 
την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, μεταξύ άλλων, για κτίρια στα 
οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 τ.μ. χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή 
και τα οποία επισκέπτεται το κοινό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ετοιμάζεται και εκδίδεται μόνο από ειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες και περιλαμβάνει συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου. 
Ενόψει της επικείμενης λήξης του συμβολαίου ενοικίου στις 31.5.2017 και δεδομένου ότι 
επίκειται έναρξη των διαδικασιών για ανανέωσή του, το ΤΓΕ, με επιστολή του ημερ. 
16.1.2017, επίστησε την προσοχή στους διαχειριστές του υποστατικού ότι σύμφωνα με 
σχετική υπηρεσιακή εγκύκλιο, η οποία αφορά στην εφαρμογή προνοιών της νομοθεσίας 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, μπορούν να γίνουν συμφωνίες μόνο για 
κτίρια τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.  

Σύσταση: Ενόψει του ότι αφενός το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΤΓΕ  είναι συνολικού 
εμβαδού 3.312 τμ και αφετέρου ότι το επισκέπτεται κοινό (κυρίως για την πληρωμή 
διαφόρων τελών), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, πριν την ανανέωση της συμφωνίας, θα 
εκδοθεί και υποβληθεί το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωολογικής Επισκόπησης μας πληροφόρησε ότι λόγω του 
αντικειμένου του Τμήματος η επαφή του με το κοινό είναι περιορισμένη. Μας 
πληροφόρησε επίσης ότι, ανεξάρτητα με το πιο πάνω, ζητήθηκε ήδη η προσκόμιση του 
σχετικού πιστοποιητικού. Η Υπηρεσία εξακολουθεί να θεωρεί ότι το κτίριο εμπίπτει στην 
υπό αναφορά πρόνοια της νομοθεσίας, ενώ επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο 
στεγάζεται και το Τμήμα Μεταλλείων το οποίο επίσης επισκέπτεται κοινό για την πληρωμή 
διαφόρων τελών.  


