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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 ΓΣ Γενικό Συμβούλιο 
 ΔΕ Διοικούσα Επιτροπή 
 ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
 ΠΣ Πειθαρχικό Συμβούλιο 
 ΥΜΕΕ Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ιδρύθηκε με τον περί Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο του 1990 (224/1990), και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ).  

Ο σκοπός του είναι, η προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την 

ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για 

αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, 

βάσει προνοιών του βασικού του Νόμου, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ρυθμίζουν  διάφορα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του. 

Το ΕΤΕΚ διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ), τα μέλη του οποίου είναι αιρετά και 

εκλέγονται ανά τριετία. Οι θέσεις των μελών του ΓΣ κατανέμονται μία θέση για κάθε ένα από τους 

κλάδους μηχανικής επιστήμης και οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των 

μελών του κάθε κλάδου μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των μελών του ΕΤΕΚ. Το ΓΣ, το ταχύτερο 

δυνατόν μετά την εκλογή του, προβαίνει στη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ), η οποία  είναι 

το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του ΕΤΕΚ για την υλοποίηση της πολιτικής του. 

Επιπρόσθετα, με βάση τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, συστάθηκε και λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

(ΠΣ) για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του ΕΤΕΚ, που ασκείται με 

βάση τους περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμούς (ΚΔΠ 255/2012), με τις πρόνοιες 

των οποίων τα Μέλη του ΕΤΕΚ οφείλουν να συμμορφώνονται κατά την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. 

Οι αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ως ακολούθως: 

α. Διενεργεί την εγγραφή των μελών του και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες. 

β. Αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με 

οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη μηχανική επιστήμη. 

γ. Εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις 

των κλάδων μηχανικής επιστήμης. 

δ. Εκπροσωπεί, στη Κυπριακή Δημοκρατία και το εξωτερικό, τους ασκούντες το επάγγελμα σε 

οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης. 

ε. Ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ΕΤΕΚ 

Νόμου. 

στ. Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις 

μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει 

συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του. 

ζ. Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, 

για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των 

σχετικών θεμάτων και προβλημάτων. 
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η. Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών, για οποιοδήποτε θέμα της 

αρμοδιότητάς του. 

θ. Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που 

σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις. 

ι. Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με 

οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. 

ια. Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της 

μηχανικής επιστήμης. 

ιβ. Επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή 

έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, 

πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας. 

ιγ. Τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. 

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

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

η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από το ΕΤΕΚ και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου 

από την Υπηρεσία μας.  Επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΕΤΕΚ για 

το έτος 2019 ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του περί 

της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο (Ν. 

113/2002), ωστόσο μέχρι την ετοιμασία της Έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 2.108.880 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία  

Δαπάνες εκτός φορολογίας 1.418.940 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία    689.940 
 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως έχουν ληφθεί από το ΕΤΕΚ, χωρίς να 

έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, καθώς μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης 

δεν είχαν ετοιμαστεί οικονομικές καταστάσεις. 
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Κατηγορία Προϋπολογισμού 
Τελικός 

Προϋπολογισμός 
Πραγματικά 

αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Λειτουργία Κεντρικού Γραφείου 

ΕΤΕΚ 

123.500 76.935 46.565 37,70 

Λειτουργία Γραφείου ΕΤΕΚ στην 

Πάφο 

11.664 9.367 2.297 19,69 

Λειτουργία υπόλοιπων 

Περιφερειακών Επιτροπών ΕΤΕΚ 

2.500 2.261 239 9,56 

Λειτουργία Γραφείου Προέδρου 2.000 461 1.539 76,95 

Αποδοχές υπαλλήλων ΕΤΕΚ 808.197 737.042 71.155 8,80 

Μετακίνηση αιρετών μελών, 

μελών, υπαλλήλων 

35.100 27.280 7.820 22,28 

Προσφερόμενες Επαγγελματικές 

Υπηρεσίες 

135.500 137.363 (1.863) (1,37) 

Μηχανολογικές Υπηρεσίες – 

Βελτιώσεις διαδικασιών – 

Συντήρηση εξοπλισμού 

53.000 46.594 6.406 12,09 

Ενημερωτικό Δελτίο και άλλες 

εκδόσεις, εκτυπώσεις 

43.000 33.292 9.708 22,58 

Χορηγίες 25.000 5.750 19.250 77,00 

Διαφήμιση-Προβολή-Δημόσιες 

Σχέσεις 

- - - - 

Αποζημίωση Μελών Επιτροπών 

ΕΤΕΚ-Σύνταξης Μελετών 

24.000 20.900 3.100 12,92 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 192.179 196.615 (4.436) (2,31) 

Έξοδα Αρχαιρεσιών 34.500 32.626 1.874 5,43 

Εκπαίδευση - Βιβλιοθήκη - - - - 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

(εξαιρουμένων των δαπανών για 

το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ) 

78.000 32.995 45.005 57,70 

Χρηματοδότηση και μη 

επαναλαμβανόμενες 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

47.500 11.081 36.419 76,67 

Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ (μη 

επαναλαμβανόμενες 

κεφαλαιουχικές δαπάνες) 

51.000 48.378 2.622 5,14 

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από το ΕΤΕΚ, χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 3.993.706 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 660.899 
 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 13 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   603.835 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 37.319 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     33.832 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 46.448 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς την 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

 
42.961 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 2 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   42.830 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 18.823 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 2 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  26.700 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 13.350 

2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 
Μόνιμο 

προσωπικό 
Έκτακτο 

προσωπικό 
Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € € 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

9.750 - - - 9.750 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

17.000 - - - 17.000 

Ταμείο Προνοίας 45.333 - - - 45.333 

Σύνολο 72.083 - - - 72.083 

Σημείωση: Τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες προσωπικού λήφθηκαν από το ΕΤΕΚ και παρουσιάζονται αυτούσια, 

χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ/01/2022 

 
 

5 
 

3. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

Εκκρεμεί η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2018-2019, λόγω του ότι, όπως μας 

αναφέρθηκε από το ΕΤΕΚ, κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, υπήρξε έλλειψη προσωπικού. 

Οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στο έτος 2017, οι οποίες υποβλήθηκαν 

στην Υπηρεσία μας στις 6.10.2021. 


