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ΜΕΡΟΣ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1   Η 'Εκθεση αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για κατάθεση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 116(4) του Συντάγµατος. 

1.2   Ο Γενικός Ελεγκτής είναι o προϊστάµενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία είναι 
ανεξάρτητη Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας και δεν υπάγεται σε Υπουργείο. 

1.3   Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Συντάγµατος, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούµενος από το 
Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει, εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας, κάθε πληρωµή ή είσπραξη και 
κάθε λογαριασµό χρηµατικών διαθεσίµων ή λοιπού ενεργητικού, ή υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί από τη ∆ηµοκρατία ή για λογαριασµό της, του οποίου η διαχείριση γίνεται από τη 
∆ηµοκρατία ή εν ονόµατι αυτής, θεωρώντας και ελέγχοντας συνάµα κάθε τέτοιο λογαριασµό. 

1.4   Εκτός από τον έλεγχο των Κρατικών Λογαριασµών, ο Γενικός Ελεγκτής έχει την ευθύνη, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες ειδικών νόµων ή διοικητικές διευθετήσεις, για τον έλεγχο των 
λογαριασµών των Ηµικρατικών ή άλλων Οργανισµών, Ειδικών Ταµείων και των Αρχών Τοπικής 
∆ιοίκησης. 

1.5  Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή ασκούνται είτε από τον ίδιο προσωπικά 
είτε από υπαλλήλους που υπάγονται σ' αυτόν και ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 

1.6   Οι συνταγµατικές και νοµικές διατάξεις εξυπακούουν ότι ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να 
εξετάζει τις οικονοµικές και άλλες δραστηριότητες των Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Ηµικρατικών 
Οργανισµών και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης, για να ικανοποιείται ότι: 

• Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης του δηµόσιου 
χρήµατος και όλα τα έσοδα εισπράττονται σύµφωνα µε τους Νόµους, Κανονισµούς ή 
άλλες οδηγίες. 

• Οι δαπάνες διενεργούνται κατά τον πιο οικονοµικό,αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

• 'Ολα τα ποσά που χορηγούνται δαπανώνται για τις υπηρεσίες και σκοπούς για τους 
οποίους εγκρίθηκε η χορήγηση τους από τη Νοµοθετική Εξουσία και ότι η δαπάνη είναι 
σύµφωνη µε τη σχετική εξουσιοδότηση, και 

• όλα τα περιουσιακά στοιχεία φυλάγονται κατάλληλα, καταµετρούνται και επαληθεύεται η 
ύπαρξη τους. 

1.7   Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης της 'Εκθεσης, τα θέµατα που αφορούν το υπό 
επισκόπηση έτος αναφέρονται στο Μέρος Α κάθε Υπηρεσίας, ενώ τα θέµατα που περιλήφθηκαν 
σε προηγούµενες Εκθέσεις, και δεν έχουν διευθετηθεί, αναφέρονται στο Μέρος Β. 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

11 

ΜΕΡΟΣ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στις παραγράφους 3.1-3.1.4 αναφέρονται τα πιο σηµαντικά ευρήµατα και οι εισηγήσεις µου 
σχετικά µε το θέµα του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών, που αποτέλεσε αντικείµενο 
διαχειριστικού ελέγχου το 1999. 

2.2   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στις παραγράφους 3.2-3.2.30 γίνεται σύντοµη ανασκόπηση των προηγούµενων διαχειριστικών 
ελέγχων που διεξήχθηκαν κατά τα έτη 1988-1998, καθώς και των εξελίξεων που σηµειώθηκαν. 

2.3   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.3.1  Εκκρεµείς κυβερνητικές εγγυήσεις για αποπληρωµή χρεών 

∆εν υπάρχει ικανοποιητικό σύστηµα παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων που 
εκδίδονται από τις διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες για δάνεια που εξασφαλίζονται από τρίτα 
πρόσωπα (4.1.15). 

2.4   ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

2.4.1  Υπουργείο ΄Αµυνας 

(α) Εθνική Φρουρά 

(i) Καταβολή αποζηµιώσεων.   Το Υπουργείο ΄Αµυνας καταβάλλει µεγάλες αποζηµιώσεις 
σε ιδιώτες για ζηµιές ή καταστροφές που προξενούνται από την Εθνική Φρουρά και 
επισήµανα την ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων για περιορισµό τους (4.9.3). 

(ii) Σχέδιο διακίνησης των Εθνοφρουρών.  Το κόστος του σχεδίου ανήλθε στις £465.400, 
το 1999, σε σύγκριση µε £431.542 το 1998.  Το σχέδιο λειτουργεί µε παράκαµψη της 
διαδικασίας προσφορών, για την οποία δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών, 
µε την προϋπόθεση ότι το κόστος θα ήταν της τάξης των £110.000 ετήσια (4.9.11). 

2.4.2  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

(α) Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

(i) Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη ∆εκέλεια - Αύξηση της αγοράς νερού από το 
∆ηµόσιο από 20.000 κυβικά µέτρα σε 40.000 κυβικά µέτρα την ηµέρα.  Ειδική 
επιτροπή που ορίστηκε για να εξετάσει το θέµα της τιµής πώληση της επιπλέον 
ποσότητας νερού, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι κατά 7,5 σεντ 
το κυβικό µέτρο φθηνότερη από τη συµφωνηθείσα µε τον εργολάβο. Το επιπλέον ποσό 
που πληρώνει κατ� έτος το ∆ηµόσιο ανέρχεται - λαµβάνοντας υπόψη το συµπέρασµα της 
επιτροπής - στις £547.500 (4.11.1). 

(ii) Επέκταση της Μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας. Ο εργολάβος απαίτησε, για την 
επιπλέον ποσότητα νερού των 11.666 κυβ. µέτρων ηµερησίως, την τιµή των 35 σεντ ανά 
κυβ. µέτρο. Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων αποφάσισε να προτείνει στον 
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εργολάβο την τιµή των 33 σεντ.  Κατόπι δικής της αξιολόγησης, η Υπηρεσία µου εξέφρασε 
την άποψη ότι η τιµή της επιπλέον ποσότητας νερού θα έπρεπε να είναι χαµηλότερη. 
Τελικά, ο εργολάβος αποδέχθηκε την τιµή των 32 σεντ ανά κυβικό µέτρο νερού (4.11.2). 

(iii) Κεντρικός Αγωγός νερού από Τερσεφάνου προς Λευκωσία.  Στα έργα Πολιτικής 
Μηχανικής προέκυψε καθυστέρηση 132 ηµερών και το Τµήµα εισηγήθηκε την πληρωµή 
£164.081 ως αποζηµίωση.  Τον Οκτώβριο του 1999 ο εργολάβος υπέβαλε πρόσθετες 
απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα το συνολικό ποσό των διεκδικήσεων να ανέρχεται σε £1,17 εκ. 
(4.11.3). 

(iv) Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31.12.99 το σύνολο των καθυστερηµένων 
εσόδων ήταν £32 εκ., από το οποίο  £14,5 εκ. οφείλονταν από τα Συµβούλια 
Υδατοπροµήθειας (4.11.8). 

(v) Τελικές εκθέσεις - Απολογισµός ΄Εργων.  ∆εν ετοιµάζονται πάντοτε τελικές εκθέσεις 
και απολογισµός, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενες κοινότητες να µην ενηµερώνονται για 
τις πραγµατικές δαπάνες των έργων (4.11.14). 

(β) Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 

(i) Αδράνεια κυβερνητικών γεωτρύπανων. Παρατηρήθηκε σηµαντική αδράνεια των 
γεωτρύπανων και πολύ ψηλό κόστος για τη λειτουργία τους (4.12.2). 

(γ) Τµήµα ∆ασών 

(i) Μακροχρόνιες συµβάσεις ενοικίασης δασικής γης.  Οι περισσότερες συµβάσεις 
έγιναν πριν από αρκετά χρόνια και στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίστηκαν πολύ 
χαµηλά ενοίκια.  Σύµφωνα µε τους περί ∆ασών Νόµους του 1967 µέχρι 1999, θα έπρεπε 
να εκδοθούν Κανονισµοί, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, οι οποίοι να 
ρυθµίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται ενοικίαση πάνω σε µακροχρόνια βάση 
(4.13.1). 

(ii) ΄Αδειες χρήσης δασικής γης.  Οι άδειες εκδίδονται για γεωργικούς σκοπούς, έναντι 
συµβολικών ενοικίων, σε αντίθεση µε τους σχετικούς Κανονισµούς που προνοούν ότι 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύουσες τιµές αγοράς, και χωρίς να εφαρµόζονται 
λεπτοµερή κριτήρια και όροι παραχώρησης (4.13.2). 

(iii) Σύµβαση εκµίσθωσης δασικής γης στην εταιρεία �Αyia Napa Nissi Developments 
Ltd�.  Στις 30 Σεπτεµβρίου 1999 υπογράφηκε συµπληρωµατικό έγγραφο, µε βάση την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 50.237, ηµερ. 25.8.99, σύµφωνα µε την οποία 
το µίσθωµα για την περίοδο 11.3.97-10.3.2003 ορίζεται σε ποσοστό 6% πάνω στις 
ακαθάριστες εισπράξεις (4.13.3). 

2.4.3 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 
(α) Αστυνοµία 

(i) Προµήθεια εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών της Αστυνοµίας.  Μετά τη διαπίστωση ότι οι 
τιµές ασυρµάτων και ανταλλακτικών που αγοράζονταν απευθείας από το µοναδικό 
προµηθευτή ήταν ψηλές, ειδική επιτροπή που διορίστηκε από το Γενικό Λογιστή 
εισηγήθηκε την απεξάρτηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Αστυνοµίας από το 
µονοπωλιακό καθεστώς που ίσχυε από το 1991. Οι ασύρµατοι που αγοράστηκαν το 1998 
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µε ανοικτές προσφορές, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις της επιτροπής, ήταν αξίας 320 
δολαρίων Αµερικής ο καθένας, σε σύγκριση µε 2.280 δολάρια ο καθένας, που 
αγοράστηκαν, χωρίς προσφορές, το 1993 (4.18.1). 

(ii) Αγορά Παράκτιου Συστήµατος Ραδιοεπισήµανσης.  Ενώ το Συµβούλιο Προσφορών 
είχε αποφασίσει τον Αύγουστο 1999 όπως προχωρήσει η αξιολόγηση των προσφορών 
από την ειδική τεχνική επιτροπή που διορίστηκε, η επιτροπή καθυστέρησε - λόγω 
διαφωνιών των µελών της - να υποβάλει την έκθεση της. Επειδή η έκθεση δεν είχε 
υποβληθεί µέχρι τις 8.7.2000, ηµεροµηνία που καθορίζεται από τους Κανονισµούς 
Προσφορών του ∆ηµοσίου, οι προσφορές ακυρώθηκαν (4.18.2). 

(iii) Συντήρηση οχηµάτων της Αστυνοµίας.  Από διαχειριστικό έλεγχο που διεξήγαγε η 
Υπηρεσία µας, διαπιστώθηκε ότι το κόστος συντήρησης που γίνεται από τα συνεργεία της 
Αστυνοµίας ανήλθε το 1996 σε 7,61 σεντ ανά χιλιόµετρο. Σε προσφορά του 1999 για την 
αγορά 100 οχηµάτων της Αστυνοµίας, η τιµή που έδωσαν οι προσφοροδότες για 
ανάληψη της προληπτικής συντήρησης από τον ιδιωτικό τοµέα ήταν της τάξης των 1,2 
σεντ ανά χιλιόµετρο.  Παρά την αντίθετη άποψη της Υπηρεσίας µου, η συντήρηση των 
100 οχηµάτων ανατέθηκε στην Αστυνοµία (4.18.3). 

(iv) Τριετές σχέδιο ανανέωσης του µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας.  Λόγω 
καθυστέρησης στην υλοποίηση του σχεδίου, 58 οχήµατα που είχαν αγοραστεί το 1993 και 
1994, µε πρόνοια στα συµβόλαια για επαναγορά τους, δεν επιστράφηκαν στους 
αντιπροσώπους, παρόλο ότι οι τιµές επαναγοράς ήταν συµφέρουσες για το ∆ηµόσιο 
(4.18.5). 

(v) Αδυναµίες/παραλείψεις στη διαδικασία προσφορών.  Σε αριθµό προσφορών, 
διαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθούνταν οι προβλεπόµενες από τους Κανονισµούς 
Προσφορών του ∆ηµοσίου διαδικασίες (4.18.6). 

(vi) Υπερωριακή απασχόληση.  Το ποσό της υπερωριακής απασχόλησης που 
καταβλήθηκε για το 1999 ανήλθε σε £1,10 εκ.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε 
όπως µην πληρώνονται υπερωρίες και µην πιστώνονται στις κάρτες των µελών ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης που δεν έχουν εγκριθεί από τον Αρχηγό της Αστυνοµίας και 
όπως όλες οι υπερωρίες που έχουν συσσωρευθεί στις κάρτες των µελών, χωρίς την εκ 
των προτέρων έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας, οι οποίες υπολογίζονται στο ποσό των 
περίπου £3,7 εκ., διαγραφούν (4.18.7). 

(vii) Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων.  Κατόπιν εισήγησης µου για εξώδικη ρύθµιση τροχαίων 
αδικηµάτων ψηφίστηκε ο Νόµος 47(Ι)/97 που τέθηκε σε εφαρµογή από 1.7.97.  Η 
εξοικονόµηση σε διοικητικό κόστος για το ∆ηµόσιο υπολογίζεται σε πέρα από £6 εκ. 
ετήσια (4.18.9). 

(viii) Προαφυπηρετική άδεια µελών Αστυνοµίας.  Μέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης 
συσσωρεύουν άδεια, από 1 µέχρι 2 χρόνια, η οποία τους παραχωρείται πριν από την 
ηµεροµηνία αφυπηρέτησης (4.18.10). 

(β) Φυλακές 

(i) Υπερωρίες.  Η δαπάνη για το 1999 ανήλθε σε £208.875, σε σύγκριση µε £98.398 το 
1998.  Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται κυρίως στο κόστος φρούρησης κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας φυλακισµένων και στον αυξηµένο αριθµό ηµερών άδειας ασθενείας του 
προσωπικού (4.21.3). 
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2.4.4 Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
(α) Υπουργείο 
(i) Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.99 τα καθυστερηµένα έσοδα ανέρχονταν σε 

£1.135.000 (4.22.2). 

(ii) Εσωτερικός έλεγχος καταβολής χορηγιών.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες και ελλείψεις 
στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν την καταβολή χορηγιών µε βάση τη 
λειτουργία των διαφόρων Σχεδίων του Υπουργείου (4.22.7). 

(iii) Σχέδια ∆ανειοδότησης µε Κυβερνητική Εγγύηση.  Στις 31.12.99 το σύνολο των 
υπολοίπων των δανείων, για τα οποία υπήρχε κυβερνητική εγγύηση ύψους £2,6 εκ., ήταν 
£3,9 εκ.  Οι καθυστερηµένες δόσεις ήταν £2,5 εκ.  ∆ιαπιστώθηκαν αδυναµίες και ελλείψεις 
στον εσωτερικό έλεγχο που ασκείται πάνω στα Σχέδια (4.22.14). 

(iv) ∆άνεια.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο των δανείων που παραχωρήθηκαν σε εκτοπισθέντες 
και πληγέντες επιχειρηµατίες ήταν £1,0 εκ.  Οι καθυστερηµένες δόσεις ήταν £0,9 εκ. 
(4.22.14(ιι)). 

(v) Αξιοποίηση Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών.  ∆εν έχει διεξαχθεί έρευνα για να 
διαπιστωθεί ο βαθµός αξιοποίησης των βιοµηχανικών οικοπέδων στις Κυβερνητικές 
Βιοµηχανικές Περιοχές (4.22.15). 

(vi) Κυπριακός Οργανισµός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας.  Εκκρεµεί η ετοιµασία 
Κανονισµών που θα συµβάλουν στην ορθότερη εφαρµογή του Νόµου και την καλύτερη 
λειτουργία του Οργανισµού (4.22.17). 

(vii) Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών.  Ο εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η 
Υπηρεσία είναι ελλιπής, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στην 
αποστολή της (4.22.18). 

(viii) Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών.  Η Υπηρεσία δεν έχει 
ακόµη στελεχωθεί µε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε και διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισµό για 
τη διεξαγωγή εξειδικευµένων ελέγχων (4.22.19). 

(β) Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 

(i) Υποβολή λογαριασµών από ξένες εταιρείες.  Πολλές ξένες εταιρείες καθυστέρησαν και 
πάλι να υποβάλουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους για τα έτη 1988-1999 (4.23.7). 

(ii) Ανάκτηση εξόδων.  Εκκρεµεί η ανάκτηση εξόδων ύψους £255.390, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επιθεωρητών που κατέβαλε η Κυβέρνηση για τη διερεύνηση 
των υποθέσεων δύο εταιρειών (4.23.9). 

(iii) Υποβολή ετήσιων εκθέσεων από εταιρείες.  Μεγάλος αριθµός εταιρειών 
καθυστέρησαν να υποβάλουν τις ετήσιες εκθέσεις τους για τα έτη 1980-1999, µε 
αποτέλεσµα να µην εισπραχθούν έγκαιρα τα σχετικά τέλη, ύψους περίπου £4,3 εκ. 
(4.23.3). 

(γ) Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας 

(i) Σχέδιο ∆ράσης για αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας.  Παρόλο που το Σχέδιο ∆ράσης 
για αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας έχει εγκριθεί και δόθηκαν οι σχετικές πιστώσεις για την 
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υλοποίηση του, εντούτοις αυτή καθυστερεί, λόγω οργανωτικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η Υπηρεσία (4.24.3). 

(δ) Ξενοδοχείο �Φιλοξενία� 

(i) Κόστος για µελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια.  ∆απανήθηκαν ποσά πέρα από 
£315.000 για µελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν ή 
υλοποιήθηκαν.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετική απόφαση του στις 3.6.98, απέρριψε 
όλες τις προτεινόµενες δαπάνες για ανακαινίσεις και µέσα στο 1999 προέβη στο κλείσιµο 
του Ξενοδοχείου (4.25.5). 

2.4.5 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(α) Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(i) Εκκρεµείς οφειλές προς τα διάφορα Ταµεία.  Στις 31.12.99 εκκρεµούσε η είσπραξη 
ποσού περίπου £14,9 εκ. από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος των 
διαφόρων Ταµείων (4.30.2). 

(ii) Αποθεµατικό Λογαριασµού Παροχών Ανεργίας.  Στις 31.12.99 το αποθεµατικό του πιο 
πάνω Λογαριασµού παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους £2,8 εκ., σε σύγκριση µε 
πιστωτικό υπόλοιπο ύψους £3,7 εκ. που παρουσίαζε στις 31.12.98 (4.30.3). 

(β) Ταµείο για Πλεονάζον Προσωπικό 

(i) Στις 31.12.99 εκκρεµούσαν 5521 αιτήσεις για καταβολή αποζηµιώσεων από το Ταµείο, 
από τις οποίες αναµένεται να εγκριθούν 4580 (ποσοστό 83%), για ποσό ύψους περίπου 
£14,7 εκ. (4.32.2). 

(γ) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 

(i) Στέγη �Νέα Ελεούσα�.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι στα προγράµµατα εργασίας του 
προσωπικού της Στέγης γίνονται, µετά την ετοιµασία τους, πολλές τροποποιήσεις, λόγω 
αυξηµένων αδειών ασθενείας που παρουσιάζονται εκ των υστέρων ή λόγω επιθυµίας 
ορισµένων λειτουργών να εργάζονται πάνω σε συνεχές ωράριο (4.36.5). 

(ii) Ξενώνας Νεανίδων Στροβόλου.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 
προηγούµενο έτος, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η λειτουργία 
Ξενώνα Νεανίδων στο χώρο του πρώην Μαθητικού Οικοτροφείου Λευκωσίας, για την 
παροχή φροντίδας και προστασίας σε επτά κορίτσια.  Κατά το 1997 δαπανήθηκε ποσό 
ύψους £18.463, χωρίς να φιλοξενηθεί κανένα άτοµο στον Ξενώνα.  Κατά το 1998 
φιλοξενήθηκε µόνο ένα άτοµο, µε δαπάνη ύψους £39.749, πλέον £56.245 για τη 
µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού.  Κατά το 1999 φιλοξενήθηκε και πάλι ένα άτοµο, 
µέχρι τον Οκτώβριο του 1999, και δύο µέχρι το τέλος του 1999, µε δαπάνη ύψους 
£37.665, πλέον £63.087 για τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού (4.36.6). 

2.4.6 Υπουργείο Εσωτερικών 

(α) Υπουργείο 

(i) Αγροτικοί δρόµοι.  Για τη βελτίωση και συντήρηση των αγροτικών δρόµων φαίνεται ότι 
δεν ακολουθείται οµοιόµορφη πολιτική από όλες τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, ούτε και 
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φαίνεται να διασφαλίζεται ο πιο οικονοµικός τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω έργων 
(4.37.6). 

(β) Υπηρεσία Αποκατάστασης Ζηµιών από τους Σεισµούς 

(i) Μέχρι το τέλος του 1999 συµπληρώθηκε η εξέταση των 14000 αιτήσεων για τους 
σεισµούς 1995 και 1996.  Σε σχέση µε το σεισµό του Αυγούστου 1999, υποβλήθηκαν 
10000 αιτήσεις, από τις οποίες εξετάστηκαν 4000.  Η συνολική δαπάνη για τους τρεις πιο 
πάνω σεισµούς ανήλθε στο ποσό των £7.000.000 (4.37.4).  

(γ) Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

(i) Προγραµµατισµός και εκτέλεση έργων.  Οι διαδικασίες που αφορούν τον 
προγραµµατισµό, εκτέλεση και έλεγχο των έργων εξακολουθούν να µην τηρούνται 
συστηµατικά από όλες τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (4.38.7). 

(ii) ΄Αδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών.  Από ειδικό έλεγχο που έγινε στις Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυσχέρειες στον εντοπισµό όλων των χώρων 
αποθήκευσης των πετρελαιοειδών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση αδειών σε όλες τις 
περιπτώσεις και την απώλεια εσόδων, καθώς και τη δηµιουργία κινδύνων από την 
ανεξέλεγκτη αποθήκευση τους (4.38.2). 

(δ) Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

(i) Καθυστέρηση στην είσπραξη µισθωµάτων κρατικής γης.  Καθυστερεί η είσπραξη 
ετήσιων µισθωµάτων κρατικής γης, τα οποία στις 31.12.99 ανέρχονταν στις £301.592 
(4.42.2).   

(ii) Ανάθεση εργασίας εκτός ωρών Γραφείου.  Συνεχίζεται το πρόβληµα της 
συσσώρευσης καθυστερηµένης εργασίας, παρά το γεγονός ότι από το 1995 µέχρι τέλος 
του 1999 δαπανήθηκε ποσό ύψους £4,5 εκ., για υπερωρίες, σε αντίθεση µε τις αρχικές 
εκτιµήσεις ότι το πρόβληµα θα ελύετο σε 15-18 µήνες µε κόστος £3,5 εκ. (4.42.9). 

(iii) Μίσθωση κρατικής παραλιακής γης στο Νέο Χωρίο Πάφου.  Για την περίοδο 1978-
2011, εκµισθώθηκε κρατική παραλιακή γη για τουριστικούς σκοπούς.  Οι µισθωτές 
παραβίασαν ουσιώδεις όρους του συµβολαίου και απέκτησαν εµπράγµατο δικαίωµα στην 
εκµισθωθείσα κρατική γη.  Το Τµήµα προβαίνει σε δικαστικές ενέργειες για ανάκτηση της 
κατοχής της κρατικής γης από την Κυβέρνηση (4.42.10). 

(iv) Επεµβάσεις σε κρατική γη.  Μετά από διαπίστωση επεµβάσεων ιδιωτών σε κρατική γη 
στην περιοχή Αγίας Νάπας, διευθετήθηκε, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η 
πώληση ή µίσθωση της γης, έναντι £1.081.500, πληρωτέων σε τέσσερις άτοκες δόσεις, 
από το Φεβρουάριο του 1997.  Στις 31.12.99 το ολικό οφειλόµενο ποσό ανερχόταν στις 
£726.400. 

Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν πληρώθηκε καµιά δόση θα υποβληθούν στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για ακύρωση της σχετικής απόφασης του, ενώ θα ληφθούν δικαστικά µέτρα 
για όσες περιπτώσεις καθυστερεί η αποπληρωµή των δόσεων (4.42.11). 

(v) Ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών γης.  Η µηχανογράφηση του Τµήµατος 
άρχισε το 1987 και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα µέσα του 2001.  Μέχρι 31.12.99 η 
ολική δαπάνη για το έργο ανήλθε στα £5,5 εκ. (4.42.12). 
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(vi) Κυβερνητικά αγροκτήµατα στην Πάφο.  ∆εν έγινε αναθεώρηση των ενοικίων µε 
αποτέλεσµα την απώλεια £200.000 ετησίως.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα, η ∆ηµοκρατία δεν έχει το δικαίωµα να προβεί σε αναθεώρηση του ύψους των 
ενοικίων πριν από το έτος 2004 (4.42.15). 

(vii) Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η γενική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας 
που βρίσκεται στην ελεγχόµενη από το Κράτος περιοχή ολοκληρώθηκε το 1992.  ΄Εκτοτε 
δεν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία για επανεκτίµηση των ακινήτων σε περίπτωση 
ανέγερσης νέων κτιρίων, αλλαγής πολεοδοµικών ζωνών κ.τ.λ.  Λόγω της παράλειψης 
αυτής υπάρχει απώλεια σηµαντικού ποσού εσόδων, τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για 
τις Τοπικές Αρχές, αφού η αγοραία αξία της 1.1.80, που λήφθηκε ως βάση για την 
εκτίµηση, για υπολογισµό διάφορων φόρων και τελών, παραµένει η ίδια (4.42.16). 

(ε) Τµήµα Πολεοδοµίας και  Οικήσεως 

(i) Καθυστέρηση στην καταβολή αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης.  Εκκρεµεί η 
καταβολή σηµαντικών αποζηµιώσεων που οφείλονται στους ιδιοκτήτες 
απαλλοτριωθέντων τεµαχίων για σκοπούς εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων.  Για τη 
διευθέτηση των οφειλόµενων ποσών εκκρεµεί η καταβολή του µεριδίου του ∆ήµου 
Λεµεσού ύψους πέρα από £433.000 (4.34.4). 

(στ) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

Υπερωρίες.  Σε αριθµό υπαλλήλων του Γραφείου οφείλεται, έναντι υπερωριών, µεγάλος 
αριθµός ωρών ελεύθερου χρόνου.  Επειδή η παραχώρηση του φαίνεται πρακτικά 
αδύνατη, εισηγήθηκα όπως το θέµα παραπεµφθεί στην αρµόδια Υπηρεσία, για καθορισµό 
σχετικής πολιτικής (4.44.3). 

(ζ) Υπηρεσία ∆ιαχειρίσεως Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

(i) Παράνοµη απόκτηση και κατοχή Τ/Κ περιουσίας, καθώς και παράνοµες 
επεκτάσεις/µετατροπές σε υφιστάµενα υποστατικά.  Χωρίς την έγκριση του 
Κηδεµόνα, πρόσφυγες ή µη, παράνοµα αποκτούν κατοχή Τ/Κ περιούσιας ή προβαίνουν 
σε παράνοµες µετατροπές και προσθήκες (4.45.6 και 4.45.7). 

(ii) Αναθεώρηση ενοικίων.  Παρόλο που οι περί Τ/Κ περιουσιών Κανονισµοί του 1992 
προβλέπουν ότι το ύψος του πληρωτέου ενοικίου για Τ/Κ περιουσίες θα είναι, στην 
περίπτωση µη προσφύγων, το αγοραίο ενοίκιο και, στην περίπτωση προσφύγων, 
περίπου το αγοραίο ενοίκιο, εντούτοις τα πληρωτέα ενοίκια εξακολουθούν να παραµένουν 
για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ίδια επίπεδα και να µη συνάδουν µε τα αγοραία 
ενοίκια (4.45.16). 

(η) Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 

(i) Αναθεώρηση, θεσµοθέτηση και κωδικοποίηση κριτηρίων.  Το τελικό νοµοσχέδιο, το 
οποίο επεξεργάστηκε η Νοµική Υπηρεσία και παραπέµφθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, 
δεν έχει κατατεθεί ακόµη στη Βουλή (4.46.2). 

(ii) Μηχανογράφηση εργασιών.  Σχετικά µε τη µηχανογράφηση των στοιχείων των αιτητών, 
το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι θα συνδεθεί µε το 
�Αρχείο Πληθυσµού� του Υπουργείου Εσωτερικών, µέσα στο 2000 (4.46.3). 
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(θ) Υπηρεσία Μεταναστεύσεως 

(i) Αναθεώρηση νοµοθεσίας.  Οι σχετικοί Νόµοι και Κανονισµοί χρήζουν 
τροποποίησης και εκσυγχρονισµού, ενώ παράλληλα εκκρεµεί η θέσπιση 
νοµοθεσίας για την έκδοση των διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων (4.47.2). 

2.4.7 Υπουργείο Εξωτερικών 

(i) Αγορά πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο.  Η αγορά και οι διαδικασίες 
επιδιόρθωσης του κτιρίου έγιναν χωρίς τον αναγκαίο προγραµµατισµό και 
τεχνοοικονοµική µελέτη, ενώ οι απαιτούµενες εργασίες δεν κοστολογήθηκαν ορθά και 
έγκαιρα.  Εισηγήθηκα όπως για την αγορά/ανέγερση ακινήτων στο εξωτερικό 
χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες επί τόπου συµβούλων (4.48.8). 

(ii) Πρεσβεία Καΐρου/∆ιεξαγωγή ειδικής έρευνας.  ∆ιεξήχθη έρευνα σε σχέση µε 
ισχυρισµούς/καταγγελίες εναντίον του τότε Πρέσβη.  Η σχετική ΄Εκθεση µου υποβλήθηκε 
στον Υπουργό Εξωτερικών.  Ο Γενικός Εισαγγελέας µε πληροφόρησε ότι η ΄Εκθεση µου 
διαβιβάστηκε στον Αρχηγό Αστυνοµίας για περαιτέρω διερεύνηση και διαπίστωση κατά 
πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήµατα.  Οι αστυνοµικές έρευνες συνεχίζονται 
(4.48.5). 

2.4.8 Υπουργείο Οικονοµικών 

(α) Γενικό Λογιστήριο 

(i) Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα.  Κατά το 1999 καταβλήθηκε για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα 
ποσό £94,6 εκ., σε σύγκριση µε £84,5 εκ. το 1998 (4.50.7). 

(β) Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

(i) Εισπράξεις φόρου εισοδήµατος.  Το σύνολο των εισπράξεων του 1999 ήταν 
£349,2 εκ., σε σύγκριση µε £300 εκ. του 1998 (αύξηση 16,4%) (4.53.1). 

(ii) Φορολογίες υπό ένσταση.  Στις 31.12.99 υπήρχαν 62164 φορολογίες για τις οποίες 
υποβλήθηκε ένσταση για συνολικό ποσό φόρου £168.881.564 (4.53.3). 

(iii) Καθυστερηµένοι φόροι.  Το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων στις 31.12.99 ήταν 
£167,20 εκ., σε σύγκριση µε £158,28 εκ. που ήταν στις 31.12.98 (αύξηση 5,6%) (4.53.4).  

(iv) Ενστάσεις και καθυστερήσεις µεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας στην Πάφο.  
Μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Πάφο οφείλει φόρο εισοδήµατος για τα φορολογικά 
έτη 1992-1995 ύψους £615.132, πλέον τόκους.  Η ίδια εταιρεία υπέβαλε ενστάσεις για 
φορολογίες των ετών 1989-1993 µε συνολικό υπό ένσταση ποσό £562.562 (4.53.5). 

(v) Φόρος Κληρονοµιών 

• Το Τµήµα έδωσε έγκριση αποδέσµευσης περιουσίας συνολικού ύψους £1.090.000, 
µε σκοπό την πώληση της περιουσίας και εξόφληση του φόρου ύψους £740.215.  
Παρά το ότι η περιουσία πωλήθηκε, ποσό φόρου ύψους £334.533, πλέον τόκοι, δεν 
έχει ακόµη εξοφληθεί.  Για την ίδια υπόθεση ποσό £198.470 που βρισκόταν 
καταθεµένο σε κοινό λογαριασµό µε τη σύζυγο του αποθανόντος και αποσύρθηκε, 
χωρίς την άδεια του Εφόρου Φόρου Κληρονοµιών, έγινε αποδεκτό από το 
διαχειριστή και έχει φορολογηθεί. 
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• Κατόπιν υπόδειξης µου για συγκεκριµένη περίπτωση, ο ∆ιευθυντής διεξήγαγε 
έρευνα, από την οποία διαφάνηκε ότι σύζυγος αποθανόντος εισέπραξε ασφάλεια 
ύψους £1.000.000.  Το εν λόγω ποσό φορολογήθηκε και επιβλήθηκε πρόσθετος 
φόρος ύψους £498.402, πλέον τόκους.  Υποβλήθηκε ένσταση από την κληρονόµο, 
κατά την εξέταση της οποίας προέκυψε νοµικό πρόβληµα και ζητήθηκε γνωµάτευση 
από το Γενικό Εισαγγελέα. 

• Σε άλλη περίπτωση, µετά από έλεγχο προέκυψαν στοιχεία που δικαιολογούσαν 
περαιτέρω διερεύνηση.  Μετά από εισήγηση µου, ο ∆ιευθυντής διεξήγαγε έρευνα, 
από την οποία διαφάνηκε επιπρόσθετη περιουσία ύψους £380.282 που δε 
δηλώθηκε από το διαχειριστή.  Το σύνολο των φόρων και προστίµου επί του πιο 
πάνω ποσού ανερχόταν στις £223.338, το οποίο και εισπράχθηκε στις 5.11.99 
(4.53.6 και 4.53.7). 

(vi) Προσδιορισµός εισοδήµατος εταιρείας από επενδύσεις στο εξωτερικό.  Εταιρεία 
επένδυσε £3.300 σε εταιρεία στο εξωτερικό και εισήγαγε µερίσµατα ύψους £3.070.913 
(4.53.26). 

(γ) Τµήµα Τελωνείων 

(i) Καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών στους Αερολιµένες Πάφου και Λάρνακας.  Το 
Τµήµα δεν εξασκεί ικανοποιητικό έλεγχο για διαπίστωση ότι τηρούνται οι όροι της 
έγκρισης λειτουργίας των καταστηµάτων.  Καταµέτρηση αποθεµάτων έγινε από την 
αδειούχο εταιρεία και προέκυψαν ελλείµµατα συνολικής αξίας £307.591,35 (4.54.1). 

(ii) Ειδικές ιδιωτικές αποθήκες αποταµίευσης (καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών) 
που λειτουργούν στα λιµάνια.  Το σύστηµα ελέγχου των αποθεµάτων παρουσιάζει 
αδυναµίες, µε κίνδυνο ανταλλαγής εµπορευµάτων µεγάλης αξίας µε άλλα µικρότερης 
αξίας, και εξέφρασα την άποψη ότι θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα σύγχρονο σύστηµα 
διαχείρισης αποθεµάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ανά πάσα στιγµή (4.54.4). 

(iii) Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Λάρνακας.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι, οι είσοδοι/έξοδοι 
της Ελεύθερης Βιοµηχανικής Ζώνης είναι ανοικτοί καθόλο το εικοσιτετράωρο (4.54.5). 

(iv) Αποθήκες Αποταµίευσης.  Ο έλεγχος των κλειστών φακέλων Αποθηκών Αποταµίευσης, 
παρουσιάζει αδυναµίες και καθυστερήσεις, µε κίνδυνο την απώλεια δασµών και φόρων.  
Επίσης, από έκτακτες επιθεωρήσεις διάφορων αποθηκών που διεξήχθηκαν από την 
Υπηρεσία µου, µε συνοδεία και συνεργασία Τελωνειακών Λειτουργών, διαπιστώθηκαν 
σοβαρές διαφορές και αδυναµίες (4.54.6). 

(v) Τελωνισµός οχηµάτων σαλούν στην κατηγορία των �VAN�.  Παρατηρήθηκε και πάλι 
ότι, σε αντίθεση µε τους σχετικούς Κανονισµούς, αριθµός οχηµάτων σαλούν εγγράφονταν 
στην κατηγορία �VAN� µε καταβολή µειωµένων δασµών και φόρων (4.54.7). 

(vi) Τελωνειακή αξία µεταχειρισµένων οχηµάτων.  Η εισήγηση µου όπως γίνει σχετική 
τροποποίηση στο Νόµο, έτσι ώστε η αξία, σύµφωνα µε το τιµολόγιο, να λαµβάνεται 
υπόψη µόνο για τον υπολογισµό των εισαγωγικών δασµών και για τον υπολογισµό των 
φόρων κατανάλωσης να λαµβάνεται ως βάση η εκτιµηµένη αξία των οχηµάτων κατά την 
εγγραφή τους, έγινε αποδεκτή από το Τµήµα και ετοίµασε σχετικό τροποποιητικό 
Νοµοσχέδιο, το οποίο απορρίφθηκε από τη Βουλή στις 28.5.98 (4.54.9). 
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(vii) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας - Επιτόπιοι έλεγχοι.  Ο αριθµός των επιτόπιων ελέγχων 
που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία κατά το 1999 κάλυψε µόνο το 2% των εγγεγραµµένων 
προσώπων.  Εξέφρασα την άποψη ότι ο πολύ περιορισµένος αριθµός ελέγχων 
συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο απώλειας εσόδων (4.54.18(στ)). 

2.4.9 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
(α) Υπουργείο 

(i) Εκτέλεση έργων.  Αριθµός έργων, παρόλο που συµπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό, 
δεν εκτελέστηκαν, αλλά εκτελέστηκαν άλλα έργα, για τα οποία δεν υπήρχε σχετική 
πρόνοια (4.57.1(β)). 

(ii) Καθυστερήσεις στην εκτέλεση συµβολαίων εκτύπωσης βιβλίων.  Η εκτέλεση 
αρκετών συµβολαίων εκτύπωσης βιβλίων παρουσιάζει καθυστέρηση (4.57.9(α)). 

(iii) Κυπριακή Βιβλιοθήκη.  Αρκετά βιβλία δεν έχουν καταχωριστεί σε µητρώα, ενώ άλλα 
έχουν ήδη καταστραφεί ή κινδυνεύουν να καταστραφούν, λόγω ακαταλληλότητας των 
αποθηκευτικών χώρων (4.57.12). 

(iv) Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης.  Σε αρκετά Ινστιτούτα παρατηρήθηκαν ελλείψεις και 
αδυναµίες αναφορικά µε την τήρηση των µητρώων, καθώς και την εφαρµογή των 
∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών και Κανονισµών Αποθηκών (4.57.10). 

(β) Σχολικές Εφορείες 

(i) Κανονισµοί µε βάση τον περί Σχολικών Εφορειών Νόµο του 1997.  Εκκρεµεί η 
ψήφιση ∆ηµοσιονοµικών Κανονισµών, καθώς και Κανονισµών που να προνοούν και 
ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού, όπως σχέδια υπηρεσίας, µισθοδοτικές κλίµακες κ.τ.λ. 
(4.59.4). 

2.4.10 Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων 
(α) Τµήµα Αρχαιοτήτων 

(i) Ξυλουργικό εργαστήριο - Εργαστήριο εκµαγείων και αντιγράφων.  ∆ιαπιστώθηκε 
επανειληµµένα ότι δεν ακολουθούνται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες και δεν εφαρµόζονται 
οι Κανονισµοί Αποθηκών (4.65.2 και 4.65.3). 

(ii) Αποθέµατα αρχαιοτήτων.  Εκκρεµεί η µηχανογράφηση των αποθεµάτων αυτών 
(4.65.5). 

(iii) Αρχαιολογικός χώρος Πάφου 

• Ο χώρος στάθµευσης που κατασκευάστηκε µε σηµαντικό κόστος δεν µπορεί να 
αξιοποιηθεί οικονοµικά. 

• Λόγω ασαφειών και ελλείψεων στα σχέδια εκτέλεσης του έργου, ο εργολάβος 
υπέβαλε απαιτήσεις για αποζηµιώσεις και αποφασίστηκε η καταβολή προς αυτό 
αποζηµίωσης ύψους £925.000 (4.65.6). 

(β) Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων 

(i) Αδυναµίες στον προγραµµατισµό/συντονισµό έργων.  Σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα 
έχουν διαπιστωθεί σηµαντικές αδυναµίες στον προγραµµατισµό και συντονισµό των 
έργων, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται καθυστερήσεις και αυξήσεις των δαπανών.  
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Μεταξύ των έργων όπου διαπιστώθηκαν τέτοιες αδυναµίες είναι ο αυτοκινητόδροµος 
∆εκέλειας-Αµµοχώστου, το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το νέο Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας, το νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου και τα νέα Κυβερνητικά Γραφεία στη 
Λευκωσία (4.66.7). 

(ii) Λάθη και παραλείψεις σε µελέτες.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων 
διαπιστώθηκαν λάθη και παραλείψεις στις µελέτες, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις 
στην πρόοδο των εργασιών και τροποποιήσεις των σχεδίων, µε ανάλογες οικονοµικές 
επιπτώσεις.  Οι σηµαντικότερες αδυναµίες διαπιστώθηκαν στα συµβόλαια του 
αυτοκινητόδροµου ∆εκέλειας-Αµµοχώστου, του αυτοκινητόδροµου Λεµεσού-Πάφου, του 
δρόµου Τίµης-Νατάς-Πενταλιάς και του δρόµου Νικόκλειας-Αρµίνου-Φιλούσας (4.66.8). 

(iii) Αδυναµίες στη διαχείριση συµβολαίων.  Σε διάφορα οδικά έργα έχουν παρατηρηθεί 
αδυναµίες στη διαχείριση των συµβολαίων από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς, οι οποίες 
είχαν ως αποτέλεσµα παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες των συµβολαίων, καθυστερήσεις και 
επιβαρύνσεις.  Σηµαντικότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στα συµβόλαια για την 
περιοδική συντήρηση στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αµµοχώστου, για τη βελτίωση 
του δρόµου Νικόκλεια-Μαµώνια-΄Αγιος Νικόλαος, για το δρόµο Αγίας Τριάδας-Κάβο 
Γκρέκο και για την τοποθέτηση/κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην Επαρχία 
Αµµοχώστου (4.66.10). 

(iv) Ανεξάρτητοι Εργαστηριακοί έλεγχοι από το Κεντρικό Εργαστήριο.  Ο έλεγχος του 
Κεντρικού Εργαστηρίου δεν είναι επαρκής, λόγω σταδιακής µείωσης του προσωπικού 
(4.66.9 (α)). 

(v) Νέος δρόµος Λεµεσού-Πάφου (τµήµα Τίµη-Γεροσκήπου).  Καθυστέρησε η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης τµήµατος του έργου, όπου βρισκόταν εργοστάσιο µωσαϊκών, µε 
αποτέλεσµα τελικά να γίνει συµβιβασµός µε τον ιδιοκτήτη για καταβολή σ΄ αυτό 
αποζηµίωσης ύψους £325.000, σε σύγκριση µε £120.000 που ήταν η εκτίµηση του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (4.66.9 (β)). 

(vi) Αρχαιολογικός Χώρος Κάτω Πάφου.  Τα σχέδια παρουσίαζαν σηµαντικές ελλείψεις, µε 
αποτέλεσµα να προκληθεί καθυστέρηση 20 µηνών στη συµπλήρωση του έργου.  Ο 
εργολάβος υπέβαλε οικονοµικές απαιτήσεις για αποζηµιώσεις και τελικά καταβλήθηκε σ� 
αυτό ποσό ύψους £925.000 (4.66.9 (γ)). 

(vii) Αυτοκινητόδροµος Λεµεσού-Πάφου (τµήµα Πέτρα του Ρωµιού-΄Ασπρος).  Η 
γεωλογική µελέτη για την κατασκευή της γέφυρας στην περιοχή της Πέτρας του Ρωµιού 
ήταν λανθασµένη, µε αποτέλεσµα ο εργολάβος να υποβάλει απαιτήσεις για 
καθυστερήσεις και αποζηµιώσεις.  Αποφασίστηκε επίσης η επίσπευση της κατασκευής 
της γέφυρας, έναντι πρόσθετης δαπάνης £275.000 (4.66.9 (δ)). 

(γ) Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 

(i) Εκκρεµείς καταγγελίες ξένων αρχών για ελλείψεις σε πλοία.  Υπάρχει µεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των καταγγελιών, µε συνεπακόλουθο την απώλεια δηµόσιων 
εσόδων.  Επίσης υπάρχει καθυστέρηση στην είσπραξη των χρηµατικών ποινών και στην 
ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων (4.67.7). 

(ii) Αδυναµίες στο µηχανογραφικό σύστηµα.  Λόγω διαφόρων αδυναµιών στο 
µηχανογραφικό σύστηµα, υπάρχουν καθυστερήσεις και συσσωρεύεται εργασία, η οποία 
αναγκαστικά γίνεται µε το χέρι (4.67.13). 
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(δ) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 
(i) Αδυναµίες/παραλείψεις στην ετοιµασία προδιαγραφών/χειρισµό προσφορών.  

Λόγω των πιο πάνω αδυναµιών και παραλείψεων, διάφορες προσφορές ακυρώθηκαν 
από το αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών.  Επίσης διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση 
στην αξιολόγηση αριθµού προσφορών (4.68.4). 

(ii) Αδυναµίες/παραλείψεις στο χειρισµό συµβολαίων.  Σε διάφορες περιπτώσεις 
προέκυψαν σοβαρές αλλαγές/επεκτάσεις σε συµβόλαια που έπρεπε να είχαν προβλεφθεί 
στο στάδιο της µελέτης, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του κόστους και την 
καθυστέρηση στη συµπλήρωση των εργασιών (4.68.5). 

(iii) Αλλαγές/κακοτεχνίες σε έργα.  Παρατηρήθηκαν αλλαγές εξοπλισµού, καθώς και 
εργασίες εκτός προδιαγραφών σε διάφορα υπό εκτέλεση έργα.  Τα πιο πάνω θα έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στο κόστος, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των 
εγκαταστάσεων (4.68.5 (β) και (γ)). 

(ε) Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
(i) Εκπαιδευτικά οχήµατα.  Σύµφωνα µε τον περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόµο του 1972, όλα τα εκπαιδευτικά οχήµατα καταβάλλουν µειωµένα τέλη 
εγγραφής και κυκλοφορίας ως µη ιδιωτικά.  Επανέλαβα την εισήγηση µου, όπως η 
προνοµιακή αυτή µεταχείριση καταργηθεί (4.69.6). 

(ii) Απόβαρο µηχανοκίνητων οχηµάτων.  Λόγω αντικειµενικών δυσκολιών στον καθορισµό 
του απόβαρου των οχηµάτων µε ακρίβεια, εισηγήθηκα όπως για τον καθορισµό των 
τελών εγγραφής και κυκλοφορίας χρησιµοποιείται ως βάση ο κυβισµός των οχηµάτων 
(4.69.8). 

(iii) Μετατροπή οχηµάτων µετά τον τελωνισµό και πριν από την εγγραφή τους.  Αρκετά 
οχήµατα εγγράφονται σε κατηγορία διαφορετική από αυτή στην οποία τελωνίζονται, λόγω 
αλλαγών µετά τον τελωνισµό τους.  Το Τµήµα ετοίµασε σχετικό τροποποιητικό 
νοµοσχέδιο, ώστε στις περιπτώσεις αυτές να είναι δυνατή η είσπραξη επιπρόσθετων 
δασµών και φόρων, αν προκύπτουν (4.69.9). 

(iv) Εγγραφή οχηµάτων σαλούν στην κατηγορία �VAN�.  Επανέλαβα την εισήγηση µου 
όπως η σχετική Νοµοθεσία και Κανονισµοί εφαρµοστούν αυστηρά, έτσι ώστε οχήµατα, τα 
οποία δεν µπορούν να θεωρηθούν ως εκ κατασκευής εµπορικά, να µην εγγράφονται στην 
κατηγορία αυτή (4.69.10). 

(v) Μειωµένα τέλη κυκλοφορίας.  Ιδιωτικά οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά προσώπων που εργοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες των 
οχηµάτων, επιβαρύνονται µε µειωµένα τέλη κυκλοφορίας, επειδή σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία δε θεωρούνται ιδιωτικά (4.69.11). 

(στ) Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 
(i) Εξυπηρέτηση εδάφους σε αεροσκάφη.  ∆εν επιβάλλονται τέλη για την εξυπηρέτηση 

εδάφους, όπως συµβαίνει στα αεροδρόµια ευρωπαϊκών χωρών.  Τα έσοδα από τέτοια 
τέλη θα µπορούσαν να ανέρχονται σε αρκετά εκατοµµύρια λίρες το χρόνο (4.70.8). 

(ζ) Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
(i) Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία µιας µηχανής επικόλλησης γραµµατοσήµων.  

Η πιο πάνω µηχανή παραλήφθηκε από το Τµήµα την 1.7.98, χωρίς να έχει δοκιµαστεί και 
παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα (4.71.1). 
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2.4.11 Υπουργείο Υγείας 
(α) Υπουργείο 
(i) Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρούνται αδυναµίες και ελλείψεις στα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του (4.72.1). 

(ii) Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.99 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν £1.697.705 
(4.72.4). 

(iii) Οργανωτική ∆οµή Υπουργείου Υγείας.  Ιατρικό προσωπικό αποσπάται από τα 
Νοσοκοµεία για να εκτελέσει στο Υπουργείο ή στις Ιατρικές Υπηρεσίες καθήκοντα άλλα 
από ιατρικά, χωρίς να υπάρχουν στον Προϋπολογισµό οι ανάλογες εγκεκριµένες 
οργανικές θέσεις (4.72.7). 

(iv) Εθνικό Σχέδιο Υγείας.  ∆εν υπήρξαν σηµαντικές βελτιώσεις στην υφιστάµενη υποδοµή 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και υπάρχει κίνδυνος, σε περίπτωση που το Νοµοσχέδιο 
ψηφιστεί σε Νόµο, το Εθνικό Σχέδιο Υγείας να µην µπορεί να εφαρµοστεί (4.72.8). 

(v) Παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς.  Το σύστηµα ελέγχου της 
προσφοράς υπηρεσιών σε ασθενείς, σύµφωνα µε µελέτη που έγινε, παρουσιάζει σοβαρές 
αδυναµίες (4.72.9). 

(vi) Προµήθεια και χρήση ιατρικού και άλλου εξοπλισµού.  Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει 
µεγάλη καθυστέρηση στην αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού και επιπρόσθετα 
παρατηρήθηκε ότι ιατρικός εξοπλισµός που αγοράστηκε παραµένει σε αδράνεια (4.72.5). 

(vii) Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.  Το καθεστώς λειτουργίας του Ογκολογικού και 
η σχέση του µε την Κυβέρνηση παραµένουν αδιευκρίνιστα επειδή εκκρεµεί η 
επαναδιαπραγµάτευση της υφιστάµενης συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
και του Ιατρικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου (4.72.18). 

(viii) Συνεργασία µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Κυπριακού Ταµείου Ερευνών Μυϊκής 
∆υστροφίας.  Το µνηµόνιο για το πιο πάνω θέµα υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 1999, 
ανέφερα όµως ότι κάποια θέµατα παραµένουν αδιευκρίνιστα και θα πρέπει να 
µελετηθούν.  Επίσης εισηγήθηκα να ζητηθεί γνωµάτευση κατά πόσο το Μνηµόνιο δεν 
αντίκειται στον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο και Κανονισµούς (4.72.20). 

(ix) Ποιοτικός έλεγχος της λειτουργίας των χηµείων.  ∆εν έχουν εφαρµοστεί όλες οι 
σηµαντικές εισηγήσεις εµπειρογνώµονα για την ποιοτική αναβάθµιση των χηµείων 
(4.72.14).   

(x) ΄Ελλειψη οξυγόνου στα Νοσοκοµεία.  Τα Νοσοκοµεία συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα έλλειψης οδξυγόνου παρά το µεγάλο χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει 
από την έναρξη του προβλήµατος (4.72.15). 

(β) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

(i) Καθυστέρηση στην πληρωµή του προσωπικού που προσλαµβάνεται για 
απασχόληση πάνω σε 15ήµερη βάση.  Παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην 
πληρωµή του πιο πάνω προσωπικού (4.73.1). 

(ii) Χρέωση ασθενών.  Λόγω της αδυναµίας που υπάρχει στην εξακρίβωση της ορθότητας 
των εισοδηµάτων που δηλώνουν οι ασθενείς, µεγάλος αριθµός από αυτούς εξασφαλίζουν 
δωρεάν περίθαλψη χωρίς να είναι δικαιούχοι (4.73.2). 
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(iii) Νοσήλια εσωτερικών ασθενών.  Ασθενείς τυγχάνουν θεραπείας και απολύονται χωρίς 
να εισπραχθούν τα σχετικά δικαιώµατα, µε αποτέλεσµα η απώλεια εσόδων να αυξάνεται, 
αφού δε λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την είσπραξη τους (4.73.3). 

(iv) Μητρώα κινητής περιουσίας.  Εξακολουθούν να µην είναι κατάλληλα ενηµερωµένα, 
παρόλο ότι το κόστος της κινητής περιουσίας είναι σηµαντικό (4.73.5). 

(v) Αδρανής εξοπλισµός.  Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στον εντοπισµό του 
αδρανούς εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα αυτός να µην αξιοποιείται κατάλληλα (4.73.7). 

(vi) Μηχανογράφηση.  Παρατηρείται καθυστέρηση στη µηχανογράφηση σηµαντικών τοµέων 
των Νοσοκοµείων (4.73.9). 

(γ) Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 

(i) Παραγγελίες χωρίς να υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις.  Φάρµακα, φαρµακευτικά 
υλικά και άλλα είδη αξίας £0,6 εκ. παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν, χωρίς να έχουν 
εξασφαλιστεί οι απαιτούµενες πιστώσεις (4.74.2). 

(ii) Ελλείψεις φαρµάκων.  Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται ελλείψεις, οι οποίες 
οφείλονται κυρίως στις σοβαρές αδυναµίες που παρουσιάζει το σύστηµα 
προγραµµατισµού και ελέγχου φαρµάκων, στην καθυστέρηση που παρατηρείται από την 
προκήρυξη µέχρι την κατακύρωση των προσφορών και στην καθυστέρηση εκτέλεσης 
πααγγελιών (4.74.3). 

(iii) Αγορές φαρµάκων µε ειδικές εξουσιοδοτήσεις.  Οι πιο πάνω αγορές κατά το 1999 
ανήλθαν σε £1.575.829 (4.74.5). 

(iv) Παραλαβές φαρµάκων µε µικρότερη περίοδο λήξης.  Μερικά φάρµακα, όπως και πάλι 
παρατηρήθηκε, παραλαµβάνονται µε περίδο λήξης µικρότερη από εκείνη που καθορίζουν 
οι προσφορές (4.74.6). 

(δ) Γενικό Χηµείο 

(i) Κοστολόγηση αναλύσεων.  Μελέτη που άρχισε µε σκοπό τον καθορισµό τελών πάνω 
σε ορθολογιστική βάση έχει ατονήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού στο Λογιστήριο 
(4.76.4). 

(ii) Καταστροφή επικίνδυνων χηµικών ουσιών.  Χηµικές ουσίες επικίνδυνες για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον εξακολουθούν να βρίσκονται στο Χηµείο (4.76.7). 

2.5 ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2.5.1 ∆ήµοι - Γενικές Παρατηρήσεις 
(i) Οικονοµική κατάσταση.  ΄Ολοι σχεδόν οι ∆ήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό 

πρόβληµα, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να καλύψουν όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
τους (4.78.3). 

(ii) Αναβαθµίσεις θέσεων.  Λόγω µη εφαρµογής των σχετικών Κανονισµών και διατάξεων, 
παρατηρήθηκαν λανθασµένες τοποθετήσεις σε αναβαθµισµένες κλίµακες (4.78.17). 

(iii) Συλλογικές συµβάσεις.  Υπογράφηκαν συλλογικές συµβάσεις, οι πρόνοιες των οποίων 
έρχονται σε αντίθεση µε τους Κανονισµούς του 1995 (Κ.∆.Π. 175/95) (4.78.18). 
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(iv) Σχέδια υπηρεσίας δηµοτικών υπαλλήλων και εξουσίες ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
∆ηµοτικά Συµβούλια τοποθέτησαν υπαλλήλους σε πιο ψηλές κλίµακες ή τους 
παραχώρησαν επιπρόσθετες ετήσιες προσαυξήσεις, καθ΄ υπέρβαση ή κατά παράβαση 
των σχεδίων υπηρεσίας (4.78.19). 

(v) Λογαριασµοί και έλεγχος.  Εκτός από τους ∆ήµους Λευκωσίας, Αθηένου και ∆ερύνειας 
οι υπόλοιποι ∆ήµοι δεν υπέβαλαν τους τελικούς λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, µέχρι 
την 30η Απριλίου, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου (4.78.2). 

(vi) Εσωτερικός έλεγχος.  Σε όλους σχεδόν τους ∆ήµους διαπιστώθηκαν αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες 
των ∆ήµων (4.78.4). 

(vii) Θέµατα που εγείρονται κατ΄ επανάληψη κατά τον έλεγχο λογαριασµών των 
∆ήµων.  Αρκετά θέµατα εγείρονται κατ΄ επανάληψη κατά τον έλεγχο των λογαριασµών 
των ∆ήµων, χωρίς να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα (4.78.24). 

(α) ∆ήµος Λεµεσού 

(i) Ποινική έρευνα.  ΄Υστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Γενικός 
Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας όρισε τέσσερις ποινικούς ανακριτές, µεταξύ των οποίων και 
δύο λειτουργούς της Υπηρεσίας µου, για διερεύνηση καταγγελιών αθέµιτου πλουτισµού 
λειτουργού του ∆ήµου, καθώς και την έκδοση άδειας/αδειών οικοδοµής.  Η έρευνα για την 
έκδοση άδειας/αδειών οικοδοµής ολοκληρώθηκε και σχετική έκθεση υποβλήθηκε στο 
Γενικό Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για αθέµιτο πλουτισµό λειτουργού του ∆ήµου 
συνεχίζεται (4.80.1). 

(ii) Ανανέωση συλλογικής σύµβασης-αναδιάρθρωση 

• Αναδροµικότητα της αναδιάρθρωσης.  Η ανανέωση της συλλογικής σύµβασης 
για την περίοδο 1998-2000, µε αναδροµική ισχύ από 1.1.96 για σκοπούς ένταξης 
στις διάφορες κλίµακες, και από 1.9.98 για σκοπούς καταβολής αναδροµικών, είχε 
ως αποτέλεσµα οικονοµικές επιπτώσεις για το ∆ήµο και την εύνοια ορισµένων 
υπαλλήλων.  Το κόστος από την καταβολή αναδροµικών από 1.9.98 θα ξεπεράσει 
κατά πολύ το αρχικό ποσό που υπολογίστηκε (4.80.6 (α)). 

• Ενσωµάτωση επιδοµάτων στις συντάξιµες απολαβές.  Η ενσωµάτωση των 
διαφόρων επιδοµάτων στις συντάξιµες απολαβές των υπαλλήλων έρχεται σε 
αντίθεση µε το ∆ηµοτικό Κανονισµό 192 (4.80.6 (ε)). 

• Μισθολογικές τοποθετήσεις σύµφωνα µε την αναδιάρθρωση.  Λόγω των 
λανθασµένων τοποθετήσεων, οι µισθοί των περισσότερων υπαλλήλων του ∆ήµου 
είναι λανθασµένοι (4.80.6 (στ)). 

(β) ∆ήµος Κάτω Πολεµιδιών 

(i) ∆ιεξαγωγή έρευνας.  Η Υπηρεσία µου διεξήγαγε έρευνα στους λογαριασµούς του 
∆ήµου, η οποία κάλυψε την περίοδο 1.1.96-8.9.99 και διαπίστωσε ταµειακό έλλειµµα, 
ύψους £148.689.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας διαβιβάστηκαν στην Αστυνοµία, η οποία 
άρχισε τη διερεύνηση για διαπίστωση τυχόν διάπραξης αδικηµάτων (4.95.1). 

(ii) ΄Εκθεση γνώµης µε επιφύλαξη.  Λόγω αδυναµιών στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 
που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ταµειακού ελλείµµατος, και της σοβαρότητας των 
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θεµάτων που προέκυψαν κατά την έρευνα, η έκθεση µου δόθηκε µε επιφύλαξη γνώµης 
(4.95.2). 

2.5.2 Κοινοτικά Συµβούλια - Γενικά 
(i) Σύσταση Κοινοτικών Συµβουλίων.  Με τη θέσπιση και εφαρµογή του περί Κοινοτήτων 

Νόµου 86(Ι)/99, από τις 9.7.99, και τη µετονοµασία των Συµβουλίων Βελτιώσεως και των 
Χωριτικών Αρχών σε Κοινοτικά Συµβούλια, ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του πιο πάνω Νόµου, ανέλαβε επιπρόσθετα από τον έλεγχο 
των λογαριασµών των πρώην Συµβουλίων Βελτιώσεως και τον έλεγχο των 281 πρώην 
Χωριτικών Αρχών (4.102.1). 

(ii) Σχέδια Υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού Κοινοτικών Συµβουλίων.  Σε πολλά 
Κοινοτικά Συµβούλια δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού, µε 
αποτέλεσµα αντικανονικά να τοποθετούνται υπάλληλοι σε βαθµίδες κλιµάκων πιο ψηλές ή 
να τους παραχωρούνται επιπρόσθετες ετήσιες προσαυξήσεις (4.102.5). 

(α) Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα 

(i) Τραπεζικοί λογαριασµοί του Συµβουλίου στη Σ.Π.Ε. Αγίου Τύχωνα.  Το Συµβούλιο 
δεν ενήργησε κατάλληλα, ούτε και πήρε τα κατάλληλα µέτρα, µη αποκλειοµένων και 
δικαστικών, για απόσυρση των παγοποιηµένων καταθέσεων, λόγω κατάχρησης στη 
Σ.Π.Ε. Αγίου Τύχωνα, οι οποίες, σύµφωνα µε στοιχεία του Συµβουλίου ήταν £242.189 
(4.103.1). 

(ii) Οφειλές προς διάφορα Κοινοτικά Συµβούλια και πρώην Χωριτικές Αρχές λόγω 
διάλυσης του Συµβουλίου Βελτιώσεως Αµαθούντας.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου 
Τύχωνα αµφισβητεί την υποχρέωση για επιστροφή των εισπράξεων, ύψους £214.284, σε 
διάφορα πρώην Συµβούλια Βελτιώσεως και πρώην Χωριτικές Αρχές, µε αποτέλεσµα 
ορισµένα από αυτά να πάρουν δικαστικά µέτρα εναντίον του (4.103.2). 

(iii) Αντικανονική πρόσληψη προσωπικού.  Παρατηρήθηκαν προσλήψεις προσωπικού 
που δε συνάδουν µε τις πρόνοιες του Νόµου και χωρίς να τηρηθούν οι ενδεδειγµένες 
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, µε σχετική γνωµάτευση του, χαρακτήρισε τους 
πιο πάνω διορισµούς νοµικά ελαττωµατικούς και ζήτησε την ανάκληση τους.  Το θέµα έχει 
παραπεµφθεί στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε για εξέταση του 
ενδεχόµενου αναζήτησης ποινικής ευθύνης, είτε για προώθηση της διαδικασίας για λήψη 
απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 
(4.103.4). 

2.6 ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
(α) Αρχή Λιµένων Κύπρου 

(i) Αξιοποίηση νέου σταθµού στο λιµάνι Λεµεσού.  Από την έναρξη της λειτουργίας του 
το  1996, ο  σταθµός, για  την  κατασκευή  του  οποίου  δαπανήθηκε ποσό περίπου 
£75 εκ., δεν αξιοποιείται πλήρως (4.107.5). 

(ii) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.  ∆εν έχει ακόµη υπογραφεί η συµφωνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 16(2) του Νόµου, για µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων 
από την Κυβέρνηση στην Αρχή (4.107.8). 
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(iii) Σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι Λεµεσού.  Ο χώρος αυτός δεν έχει ακόµη 
αξιοποιηθεί πλήρως.  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι τούτο οφείλεται στην αρνητική στάση 
µερίδας των λιµενικών εταίρων στις προσπάθειες της για εκµετάλλευση του σταθµού 
πάνω σε ορθολογιστική βάση (4.107.9). 

(iv) ∆ιακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στα λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας.  Από 2.1.91 ο 
Σύνδεσµος Αδειούχων Αχθοφόρων ανέλαβε τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στα 
λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας.  Μέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί συµφωνία µεταξύ της 
Αρχής και του Συνδέσµου, µε αποτέλεσµα η Αρχή να µην εισπράττει οποιαδήποτε 
δικαιώµατα (4.107.10). 

(β) Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

(i) Αποθέµατα εξοπλισµού/υλικών.  Το ύψος των αποθεµάτων βρίσκεται σε ψηλά 
επίπεδα. ΄Ενα µέρος από τα αποθέµατα αφορά αναπτυξιακά έργα και η Αρχή προχωρεί 
στο διαχωρισµό τους για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση (4.108.6 (α)). 

(ii) Επενδύσεις - Συµµετοχή της Αρχής στο δορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Η Αρχή έχει 
επενδύσει £1,1 εκ. στο δορυφορικό πρόγραµµα EAST το οποίο έχει παγοποιηθεί 
(4.108.7). 

(γ) Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 

(i) Εσωτερικός έλεγχος.  ∆εν υιοθετήθηκε κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις και αδυναµίες όσο αφορά την 
οικονοµική του διαχείριση (4.114.4). 

(ii) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Παρουσιάστηκαν σηµαντικές υπερβάσεις, χωρίς την εκ 
των προτέρων έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού (4.114.2 (β)). 

(iii) Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού 

• Για το πιο πάνω Σχέδιο, µε προϋπολογιζόµενο κόστος £1 εκ., δεν ετοιµάστηκε 
απολογισµός. 

• Η απασχόληση προσωπικού στο πιο πάνω Σχέδιο παρουσιάζει αδυναµίες 
(4.114.8). 

(iv) Λογαριασµοί Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Καθυστερεί η υποβολή των πιο 
πάνω λογαριασµών για έλεγχο (4.114.18). 

(δ) Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 

Αξιοποίηση γης προς ανάπτυξη.  Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην 
αξιοποίηση της γης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται µεγάλο κόστος για τον Οργανισµό 
(4.115.6). 

(ε) Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 

(i) Προσφορές για την επιλογή διαφηµιστικού οίκου για την παγκόσµια διαφηµιστική 
εκστρατεία του Κ.Ο.Τ. για τα έτη 2000 και 2001.  Σε ειδική έρευνα που διεξήχθη από 
την Υπηρεσία µου επισηµάνθηκαν παρεκκλίσεις από τη νενοµισµένη διαδικασία 
δηµοσίευσης, παραλαβής, φύλαξης και ανοίγµατος των προσφορών, καθώς επίσης και 
του ελέγχου συµµόρφωσης προς τους όρους και της τεκµηρίωσης της αξιολόγησης των 
προσφορών (4.116.6). 
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(ii) ∆ιαφηµιστική εκστρατεία σε χώρες του εξωτερικού.  Η συνεργασία του Οργανισµού 
µε τους διαφηµιστικούς οίκους, ο οποίοι ανέλαβαν τη διαφηµιστική εκστρατεία στις 
τουριστικές αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας και των Βόρειων Χωρών, 
παρουσίαζε προβλήµατα.  ΄Ενας από τους πιο πάνω οίκους προσέφυγε στο δικαστήριο 
(4.116.8). 

(στ) Οργανισµός Γεωργικής Ασφαλίσεως 

(i) Οικονοµική βιωσιµότητα του Οργανισµού.   Παρά την αύξηση του ποσοστού της 
κυβερνητικής χορηγίας προς τον Οργανισµό, φαίνεται ότι οι πόροι του θα 
εξακολουθήσουν να είναι περιορισµένοι και η συνέχιση της λειτουργίας του θα 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στήριξη από µέρους της Κυβέρνησης (4.117.5). 

(ζ) Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 

(i) Πληρωµή ποσού ύψους £16.626 σε παραγωγό για πλεονασµατικό αγελαδινό γάλα 
που παρέδωσε στον Οργανισµό.  Για πλεονασµατική ποσότητα γάλακτος που 
παρέδωσε συγκεκριµένος παραγωγός κατά το 1999, υπερβαίνοντας την ετήσια 
καθορισµένη ποσόστωση του κατά 141705 λίτρα, πληρώθηκε, µετά από σχετικές 
αποφάσεις του Συµβουλίου, ποσό £16.626, σε αντίθεση µε την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου αρ. 44301 ηµερ. 22.5.96, που ενέκρινε, µεταξύ άλλων, και µέτρα για 
σταθεροποίηση της παραγωγής, τα οποία προνοούν όπως η πλεονασµατική ποσότητα 
γάλακτος παραδίνεται στον Οργανισµό, µε πρόστιµο ύψους 4 σεντ για κάθε 
πλεονασµατικό λίτρο γάλακτος (4.118.11). 

(ii) Πληρωµή ψυκτικών εξόδων ύψους £13.895.  Το πιο πάνω ποσό πληρώθηκε από τον 
Οργανισµό σε εταιρεία, αντικανονικά κατά τη γνώµη µου, καθότι αποτελούσε οφειλή 
συγκεκριµένου Συνδέσµου Αγελαδοτρόφων για ψυκτικά έξοδα της περιόδου 1.1-30.11.96, 
για το οποίο ο Οργανισµός δεν είχε καµιά σχέση (4.118.14). 

(η) Πανεπιστήµιο Κύπρου 

(i) Ερευνητικά προγράµµατα.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν εφαρµόζονται οι Κανόνες που 
διέπουν τον προγραµµατισµό, εκτέλεση και γενικά τη διαχείριση των ερευνητικών 
προγραµµάτων, ούτε και τηρείται το απαιτούµενο αρχείο (4.120.9). 

(θ) Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 

(i) Προαγωγή υπαλλήλου µε αναδροµική ισχύ.  Τόσο ο περί Αποχετευτικών 
Συστηµάτων Νόµος 1/71, όσο και οι Κανονισµοί που έχουν εκδοθεί µε βάση τον πιο 
πάνω Νόµο, δεν προβλέπουν διορισµό ή προαγωγή υπαλλήλου µε αναδροµική ισχύ.  
Εντούτοις το Συµβούλιο αποφάσισε την αναδροµική προαγωγή υπαλλήλου από 1.1.93, 
σε αντίθεση τόσο µε τη γνωµάτευση του Νοµικού του Συµβούλου, όσο και εκείνη του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας (4.123.4). 

(ι) Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας 

(i) Οφειλόµενα τέλη αποχέτευσης.  Στις 31.12.99 το σύνολο των οφειλόµενων προς το 
Συµβούλιο τελών ήταν £4.873.797, από τα οποία ποσό £2.430.538 οφείλεται από 
ξενοδοχεία (4.124.4). 

(ii) Τέλη χρήσης συστήµατος αποχέτευσης.  Ο ∆ήµος Γερµασόγειας συνεχίζει να µην 
καταβάλλει τα τέλη χρήσης του συστήµατος αποχέτευσης, ούτε και να υποβάλλει 
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αναλυτικά στοιχεία για τις εισπράξεις των τελών, παρά τη συµφωνία που έχει συνάψει µε 
το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας (4.124.6). 

(iii) Κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που προϋπολογίστηκαν ήταν 
£9.596.500, ενώ εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν ήταν £1.337.502.  Παρέµεινε δηλαδή 
αδαπάνητο ποσό ύψους £8.258.998 ή 86% (4.124.8). 

(ια) Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών 

(i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι εκπτώσεις λόγω 
ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο Βασίλειο ανήλθαν σε £0,8 εκ. 
(11,96% των πωλήσεων) και στην Ηπειρωτική Ευρώπη σε £0,2 εκ. (1,16% των 
πωλήσεων).  Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο προβληµατιστεί για το ψηλό ποσοστό των 
εκπτώσεων του Ηνωµένου Βασιλείου (4.133.3). 

(ii) ∆ωρεάν παραχώρηση 4200 τόνων πατατών ποικιλίας NICOLA.  Μετά την 
ολοκλήρωση της εµπορίας παρέµεινε αδιάθετη ποσότητα περίπου 4200 τόνων πατατών, 
η οποία είχε προκρατηθεί από αγοραστή του Συµβουλίου στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Τελικά 
η ποσότητα αυτή παραχωρήθηκε δωρεάν σε διάφορους αγοραστές (4.133.6). 

(ιβ) Συµβούλιο Κεντρικού Σφαγείου 

(i) Πρόβληµα ρευστότητας.  Το Συµβούλιο αντιµετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβληµα 
ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του 
και να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνέχιση της παροχής οικονοµικής 
υποστήριξης από την Κυβέρνηση (4.134.1 (α)). 

(ii) ∆ιορισµός Ερευνώντος Λειτουργού.  ΄Υστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Σφαγείου, διορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Λειτουργός, για 
διερεύνηση παραπτωµάτων, στα οποία, κατά την άποψη του Συµβουλίου, πιθανόν να 
περιέπεσαν διευθυντικά στελέχη του Συµβουλίου (4.134.6 (α)). 

(iii) Αστυνοµική έρευνα.  Για πιθανά παραπτώµατα, σε σχέση µε οικονοµικά θέµατα, 
διεξάγεται αστυνοµική έρευνα εναντίον ανώτερων στελεχών του Συµβουλίου.  Στο µεταξύ 
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα από 2.6.2000 δύο διευθυντικά στελέχη του Συµβουλίου 
(4.134.6 (β)). 

(iv) ∆ιορισµός Συµβούλου και Επιτηρητή.  Μετά από διαπίστωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ότι το Σφαγείο δε διοικείται σωστά, διορίστηκε Σύµβουλος και Επιτηρητής, 
πάνω σε προσωρινή βάση, µε σκοπό να επιτηρεί τη λειτουργία του Σφαγείου, ο οποίος, 
από 2.6.2000, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ασκεί και καθήκοντα Γενικού 
∆ιευθυντή (4.134.6 (γ)). 

(ιγ) Συµβούλια Υδατοπροµήθειας - Γενικά 

(i) Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.  Ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος εργασιών των 
Συµβουλίων επιβάλλει τη σταδιακή βελτίωση και επέκταση των προγραµµάτων ελέγχου, 
έτσι ώστε να καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας των Συµβουλίων (4.135.2). 

(ii) Αντικανονική πώληση νερού.  Συνεχίστηκε και κατά το 1999 η αντικανονική πώληση 
νερού σε περιοχές εκτός των ορίων προµήθειας νερού των Συµβουλίων, σε τιµές 
ψηλότερες εκείνων µε τις οποίες χρεώνονται οι καταναλωτές τους (4.135.4). 
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(iii) Πρόωρη αφυπηρέτηση µε την παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Σε µέλη 
του προσωπικού των Συµβουλίων που υποβάλλουν αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση, 
παραχωρούνται δύο πρόσθετες προσαυξήσεις, πέρα από την ανώτατη βαθµίδα της 
κλίµακας τους, χωρίς νοµοθετική κάλυψη (4.135.5). 

(iv) Οργανικές θέσεις.  Για τη δηµιουργία νέων θέσεων και σχεδίων υπηρεσίας δεν 
εξασφαλίζεται πάντοτε η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε τη δικαιολογία ότι αυτές 
περιλαµβάνονται στις συλλογικές συµβάσεις που εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο (4.135.9). 

(ιδ) Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού 

(i) Αίτηση για υδροδότηση διαχωρισµού οικοπέδων.  Η συνολική δαπάνη που 
προϋπολογίστηκε για την υδροδότηση των οικοπέδων εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 
£257.640, ενώ το ποσό που κατατέθηκε ήταν µόνο £129.600.  ∆εν έχει εισπραχθεί η 
διαφορά των £128.040 και η δαπάνη, σχετικά µε την κατασκευή του νέου αγωγού 
Λεµεσού-Φασούλας, ανερχόταν, µέχρι 31.12.99, στο ποσό των £45.631 (4.137.10). 

(ii) Ταµείο Προνοίας του Προσωπικού του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού.  Σε 
αντίθεση µε τις πρόνοιες των άρθρων 14 και 15 των περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές 
και ΄Αλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα) Κανονισµών του Συµβουλίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αναγνώρισε προϋπηρεσία διευθυντικού στελέχους του Συµβουλίου 
σε άλλο Ηµικρατικό Οργανισµό. 

Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου Προνοίας δεσµεύτηκε και επέστρεψε στις 
23.6.2000 σε µέλος του Ταµείου Προνοίας, το οποίο αφυπηρέτησε στις 30.4.2000, τις 
συνεισφορές του, µε βάση τις τιµές των µετοχών στις 31.12.99, σε αντίθεση µε τους 
ισχύοντες Κανονισµούς (4.137.11). 

(ιε) Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 

(i) Αναστολή λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου.  Το Χρηµατιστήριο κατά το 1999 ανέστειλε 
τη λειτουργία του τέσσερις φορές, κάτι που αποτέλεσε σοβαρό πλήγµα στην αξιοπιστία 
του θεσµού και είχε ως αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό κεφαλαίων των επενδυτών, µε 
κίνδυνο εκµετάλλευσης των τελευταίων και πρόκλησης αθέµιτου πλουτισµού (4.149.6). 

(ii) Μηχανογράφηση.  Το έργο της µηχανογράφησης του Χρηµατιστηρίου, η οποία θα 
επέφερε την αποϋλοποίηση των χρηµατιστηριακών πράξεων, το οποίο ανέλαβε να 
ολοκληρώσει συγκεκριµένη εταιρεία του εξωτερικού µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1998, δεν έχει 
ακόµη ολοκληρωθεί (4.149.7). 

(iii) Ενοικίαση Γραφείων.  Το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου έχει υπογράψει ενοικιαστήριο 
έγγραφο για την ενοικίαση κτιρίου σε προάστιο της Λευκωσίας, για τη µεταστέγαση του, 
χωρίς να προκηρύξει προσφορές και χωρίς να γίνει ανεξάρτητη για το θέµα µελέτη και 
εκτίµηση του ύψους του ενοικίου που καθορίστηκε (4.149.8). 

(ιστ) ΄Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

(i) ΄Ιδρυση και Λειτουργία.  Παρά την ψήφιση σχετικής Νοµοθεσίας, µε ισχύ από 1.1.99, 
σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος, το προηγούµενο καθεστώς λειτουργίας της 
Επιτροπής Υποτροφιών δε διαφοροποιήθηκε, µε αποτέλεσµα να µη λειτουργήσει 
ξεχωριστό Ταµείο για το ΄Ιδρυµα, να µην τηρούνται οι αναγκαίοι λογαριασµοί διαχείρισης 
και να µην ετοιµαστούν οικονοµικές καταστάσεις για έλεγχο (4.154.1 και 4.154.4). 
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ΜΕΡΟΣ 3 - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Μέρος Α 

3.1 ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  
3.1.1 Eπιλογή του θέµατος.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµος τέθηκε σε 
ισχύ την 1.8.80 µε τη δηµοσίευση του βασικού Νόµου αρ. 52 του 1980, ο οποίος 
τροποποιήθηκε µε πέντε µεταγενέστερους Νόµους (135/1990, 70(Ι)/1994, 80(Ι)/1997, 
48(I)/1999 και 79(Ι)/1999) και αναφέρεται ως οι περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
Νόµοι του 1980 έως 1999. 

Σκοπός του Νόµου είναι η επιβολή φόρου πάνω στο κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση 
(πώληση) ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιλαµβάνει και διάθεση µετοχών σε εταιρείες που 
κατέχουν ακίνητα, µε συντελεστή 20%, µετά την αφαίρεση ορισµένων εκπτώσεων. 

Την ευθύνη της εφαρµογής του πιο πάνω Νόµου έχει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Το θέµα αυτό επιλέγηκε για λεπτοµερή εξέταση, επειδή: 

• Από τους ετήσιους ελέγχους του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας διαπιστώθηκαν αδυναµίες στο σχετικό Νόµο, οι οποίες 
συνεπάγονται πιθανή απώλεια εσόδων, ταλαιπωρία και έξοδα του κοινού, σηµαντικές 
καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλόµενων φόρων ή αυξηµένη πιθανότητα δηµιουργίας 
επισφαλών οφειλών. 

• Το διοικητικό κόστος επιβολής του φόρου, σε σχέση µε τα έσοδα του, φαίνεται να είναι 
ψηλό. 

3.1.2 Στόχοι και έκταση ελέγχου.  Ο έλεγχος αποσκοπούσε στο να διαπιστωθεί κατά  πόσο: 

• Η ισχύουσα νοµοθεσία είναι επαρκής, εφαρµόζεται πιστά και δεν επιτρέπει τη 
φοροδιαφυγή. 

• Υπάρχουν υπαλλακτικοί τρόποι επιβολής και είσπραξης της εν λόγω φορολογίας µε 
µικρότερο διοικητικό κόστος και την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και έξοδα του κοινού.  

Ο έλεγχος διεξήχθη πάνω σε δειγµατοληπτική βάση και στηρίχθηκε, κατά κύριο λόγο, στην 
ανάλυση των στοιχείων που τηρούνται από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  ΄Εγινε επίσης εκτεταµένη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων 
µε λειτουργούς των πιο πάνω ή και άλλων Τµηµάτων που εµπλέκονται στη διαδικασία 
διαχείρισης των φόρων αυτών. 

3.1.3 Περίληψη ευρηµάτων 

(α)  Συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα 

(i) Για την περίοδο 1.8.1980 - 31.12.1998 επιβλήθηκε συνολικά φόρος ύψους £87,3 εκ. και 
εισπράχθηκαν £67,2 εκ.  Το τρέχον άµεσο κόστος διαχείρισης αυτής της φορολογίας, 
καθώς και του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το οποίο αντιπροσωπεύει τους µισθούς του 
προσωπικού που ασχολείται µε την επιβολή και είσπραξη των φόρων αυτών, ανέρχεται 
σε περίπου £1 εκ. ετήσια (τιµές 1998). 

(ii) Με βάση την ανάλυση των στοιχείων της δεκαετούς περιόδου 1989-1998, προκύπτει ότι, 
κατά µέσο όρο, επιβάλλεται φόρος της τάξης του 3,1% πάνω στην αξία της διατιθέµενης 
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ακίνητης ιδιοκτησίας.  Για το έτος 1998 το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 2,2% (2,1% για το 
1997), έναντι 4,3% της περιόδου 1989-1991, δηλαδή υπάρχει µείωση κατά 50%, ενώ η 
αξία της πωληθείσας γης αυξάνεται. 

(iii) Το σύνολο των καθυστερηµένων οφειλών ανήλθε από £8,3 εκ. την 1.1.89 στα £20,3 εκ. 
στις 31.12.98. Οι καθυστερηµένες οφειλές φόρου αποτελούν το 28,4% του συνολικού 
φόρου που επιβλήθηκε κατά την περίοδο 1989-1998.  Στο σύνολο των καθυστερηµένων 
οφειλών (£20,3 εκ. στις 31.12.98) περιλαµβάνονται £6,18 εκ. που βρίσκονται υπό 
ένσταση ή προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και £6,94 εκ. που οφείλονται από 
εκκλησιαστικές αρχές και µοναστήρια, η είσπραξη των οποίων είναι αµφίβολη, ενόψει του  
εκκρεµούντος προς εκδίκαση νοµικού ισχυρισµού ότι αντισυνταγµατικά επιβλήθηκε ο 
φόρος αυτός. 

(iv) Οι ετήσιες εισπράξεις του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, περίπου £7,3 εκ. ετήσια,  
κυµάνθηκαν µεταξύ του 30,8% και 41,3% του µέσου όρου της συνολικής οφειλής ετήσια.  
Το σύστηµα εισπράξεων παρουσιάζει αδυναµίες, λόγω αδυναµιών του Νόµου, οι οποίες, 
σε συντοµία, συνοψίζονται στις χρονοβόρες διαδικασίες λήψης δικαστικών και άλλων 
µέτρων εναντίον των οφειλετών, στη µη εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων εναντίον 
οφειλετών και στην έλλειψη συντονισµού µεταξύ διαφόρων Κυβερνητικών Τµηµάτων, οι 
οποίες όµως, µε την τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου 
το Μάρτιο του 1999, θα εκλείψουν, αφού ο φόρος θα καταβάλλεται εκ των προτέρων, πριν 
από τη µεταβίβαση. 

(β) ∆ήλωση τιµής πώλησης χαµηλότερης από την αντίστοιχη εκτίµηση του 
Κτηµατολογίου.  Οι τιµές πώλησης που δηλώνονται από τους φορολογούµενους είναι 
χαµηλότερες, κατά µέσο όρο 42%, των αντίστοιχων εκτιµήσεων του Κτηµατολογίου. 

Λόγω των προνοιών του άρθρου 9(1) του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου, ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων έχει περιορισµένη δυνατότητα αµφισβήτησης 
των ποσών πώλησης που δηλώνονται για σκοπούς προσδιορισµού των κεφαλαιουχικών 
κερδών, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, πρέπει να αποδείξει ότι η δήλωση του 
φορολογούµενου ήταν ψευδής, πράγµα που πρακτικά δύσκολα τεκµηριώνεται. 

Εάν υποτεθεί ότι οι εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου για την αξία των ακινήτων που πωλούνται 
είναι περίπου αντιπροσωπευτικές των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων και 
υιοθετούνταν, για σκοπούς υπολογισµού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, τότε για τη 
δεκαετία 1989-1998 υπολογίζεται ότι η φορολογία θα απέφερε επιπλέον έσοδα της τάξης των 
£53 εκ., συνολικά, ή κατά µέσο όρο £5 εκ., ετήσια. 

Επιπρόσθετα, από τη λεπτοµερή ανάλυση αριθµού υποθέσεων, προκύπτει ότι οι διαφορές  
µεταξύ δηλούµενων αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και των 
εκτιµήσεων του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σε µερικές περιπτώσεις, 
αποκλίνουν κατά πολύ από το µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που υπολογίζεται από  42% 
µέχρι και πέρα από το 500%. Υπάρχουν ακόµα περιπτώσεις όπου το ποσό διάθεσης που 
δηλώνεται είναι τόσο χαµηλό, σε σχέση µε την τιµή 1.1.80, όπως αναπροσαρµόζεται µε τον 
πληθωρισµό, ώστε να δηµιουργείται φορολογική ζηµιά, η οποία και µεταφέρεται έναντι 
µελλοντικών κερδών. Το Κτηµατολόγιο εκτιµά τη συγκεκριµένη ακίνητη ιδιοκτησία µέχρι και έξι 
φορές περισσότερο, σε σχέση µε τη δήλωση του φορολογούµενου. 

(γ) Συµπληρωµατικές εκτιµήσεις από το Κτηµατολόγιο.  Η γενική εκτίµηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας ολόκληρης της περιοχής που ελέγχεται από το Κράτος συµπληρώθηκε µε τη 
δηµοσίευση και των τελευταίων χωριών στις 9.10.92.  Για τις αλλαγές που επιφέρονται στην 
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ακίνητη ιδιοκτησία (ανέγερση οικοδοµών, κατεδαφίσεις, νέα οικόπεδα κ.τ.λ.), η επανεκτίµηση 
περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται αιτήσεις «εκσυγχρονισµού» τίτλων 
ιδιοκτησίας.  ∆ε γίνεται όµως συστηµατική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας από τον 
Κλάδο Εκτιµήσεων του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και για τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου οι ιδιοκτήτες δεν αποτείνονται στο Κτηµατολόγιο, µε αποτέλεσµα οι αξίες που 
χρησιµοποιούνται για υπολογισµό του κεφαλαιουχικού κέρδους, των µεταβιβαστικών 
δικαιωµάτων του Κτηµατολογίου κ.τ.λ. σε αρκετές περιπτώσεις να είναι χαµηλότερες από την 
πραγµατική αξία των ακινήτων κατά το χρόνο πώλησης τους.  Επίσης παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν περιλάµβαναν ανεγερθέντα κτίρια ή 
άλλες προσθήκες και βελτιώσεις, µε αποτέλεσµα και σε αυτή την περίπτωση να υπολογίζεται 
λιγότερος φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, µεταβιβαστικά τέλη, δηµοτικά τέλη, δηµοτικοί φόροι 
κ.τ.λ. 

 (δ) ∆ιαδικασίες επιβολής του φόρου.  Το σύστηµα φορολογίας των κεφαλαιουχικών 
κερδών συνδέεται άµεσα µε το αντίστοιχο σύστηµα φορολογίας της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τη 
διαδικασία µεταβίβασης της στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Για όλες τις 
περιπτώσεις, εκτός των δωρεών, είτε προκύπτει φόρος είτε όχι, ο ιδιοκτήτης και ο αγοραστής 
υποχρεώνονται να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία που καθιερώθηκε, για εξασφάλιση 
των αναγκαίων πιστοποιητικών, προκειµένου να τα παρουσιάσουν στο Κτηµατολόγιο, ώστε να 
γίνει δεκτή η δήλωση µεταβίβασης. 

Οι διαδικασίες αυτές προκαλούν αρκετή ταλαιπωρία στο κοινό, απώλεια χρόνου, έξοδα και 
έχουν ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση µεγάλου όγκου στοιχείων στους φορολογικούς 
φακέλους, ανεβάζοντας το διοικητικό κόστος της διαχείρισης των δύο φορολογιών σε περίπου 
£1 εκ. ετήσια. 

3.1.4 Περίληψη εισηγήσεων 

(α) Χρήση εκτιµηµένης αξίας του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας όταν 
δηλώνεται χαµηλότερη τιµή.  Η ευχέρεια των συµβαλλόµενων (πωλητή και αγοραστή) να 
δηλώνουν πιο χαµηλό τίµηµα πώλησης από το πραγµατικό, χωρίς τη δυνατότητα του ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να αµφισβητεί τη δηλούµενη τιµή, εκτός των 
περιπτώσεων όπου µε αποδείξεις µπορεί να τεκµηριώσει ψευδή δήλωση, καθιστά αναγκαία, 
κατά την άποψη µου, την τροποποίηση της Νοµοθεσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, εκεί όπου η δηλούµενη αξία της ιδιοκτησίας 
είναι χαµηλότερη από την εκτίµηση που καθορίζει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας, για σκοπούς µεταβιβαστικών τελών, να χρησιµοποιεί την εκτίµηση του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου. 

(β) Είσπραξη φόρου.  Την ευθύνη είσπραξης του φόρου να εξακολουθήσει να έχει το Τµήµα 
Εσωτερικών Προσόδων, το οποίο διαθέτει τα ανάλογα τµήµατα, µηχανισµούς και διαδικασίες.  
Παράλληλα, να µελετηθούν τρόποι και διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατό να πληρώνεται ο 
φόρος αυτός (όπως και άλλοι φόροι  που διαχειρίζεται το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων) στις 
Εµπορικές Τράπεζες ή τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

(γ) ΄Ελεγχος πληρωµής κατά τη µεταβίβαση.  Κατά την υποβολή δήλωσης µεταβίβασης 
στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, να ελέγχεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί οι φόροι 
που βαρύνουν το ακίνητο, µε σύνδεση των µηχανογραφηµένων συστηµάτων πληροφοριών γης 
του Κτηµατολογίου και του Κλάδου Είσπραξης Φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. 
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(δ) Ποσοστά φόρου και αφορολόγητα ποσά.  Οι συντελεστές φόρου θα µπορούσε να 
αυξάνονται κλιµακωτά και να καθοριστούν κατώτατα όρια αφορολόγητων ποσών, έτσι ώστε να 
επιβαρύνονται περισσότερο όσοι πραγµατοποιούν µεγαλύτερο κέρδος από την πώληση 
ακίνητης ιδιοκτησίας και να διατηρηθεί έτσι η αρχή της δικαιότερης φορολογικής µεταχείρισης. 

(ε) Καθυστερηµένες οφειλές.  Να διευκρινιστεί η νοµική εγκυρότητα ή µη των οφειλών 
ύψους £6,94 εκ. των εκκλησιαστικών αρχών και µοναστηριών, που περιλαµβάνονται στις 
συνολικές καθυστερήσεις ύψους £20,3 εκ., στις 31.12.98. Ενδείκνυται επίσης όπως επεκταθεί η 
λήψη µέτρων για είσπραξη όλων των παλαιών οφειλών. 

(στ) Συστηµατική επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας πρέπει να διευθετήσει, ώστε, µε τη συνεργασία των Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης, να 
γίνεται συστηµατική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, εκεί όπου γίνονται ουσιώδεις 
προσθήκες και βελτιώσεις που διαφοροποιούν σηµαντικά την αξία των ακινήτων.  

Πρέπει επίσης να γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας να προµηθεύει το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων µε τους νέους καταλόγους 
επανεκτιµήσεων, τόσο για έλεγχο της ορθότητας/λογικότητας των διαφόρων δηλώσεων των 
φορολογούµενων, όσο και για υπολογισµό του ορθού ποσού των σχετικών φόρων. 

Μέρος Β 

3.2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Οι ∆ιαχειριστικοί ΄Ελεγχοι επεκτείνονται πέρα από τον οικονοµικό και διακανονιστικό έλεγχο και 
καλύπτουν τους τοµείς της οικονοµίας, απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των ελεγχόµενων.  
Παραθέτω σύντοµη ανασκόπηση των προηγούµενων διαχειριστικών ελέγχων, που διεξήχθησαν 
κατά τα έτη 1988-1998 και περιλήφθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις µου. 

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 22.7.98 να εγκρίνει τη σύσταση 
οµάδων εργασίας σε κάθε Υπουργείο/Τµήµα και Ανεξάρτητο Γραφείο, οι οποίες να ασκούν 
εσωτερικό διαχειριστικό έλεγχο, να υλοποιούν και να προωθούν νέες εισηγήσεις και να 
λαµβάνουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για αποτελεσµατικότερη λειτουργία της κρατικής 
µηχανής. 

3.2.1 ∆ιαχείριση και Χρήση Κυβερνητικών Οχηµάτων/Μηχανηµάτων. Τα κύρια 
συµπεράσµατα και εισηγήσεις που αφορούν το διαχειριστικό αυτό έλεγχο, που ήταν ο πρώτος 
έλεγχος που διεξήχθη από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρονται στις παραγράφους 3.6.4 και 
3.6.5 της 'Εκθεσης µου για το 1986. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

(α) Η ανάληψη από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών της ευθύνης ζήτησης 
προσφορών, για την εκµίσθωση  οχηµάτων/µηχανηµάτων από τον ιδιωτικό τοµέα. 

(β) Να διοριστεί συντονιστής σε κάθε Κυβερνητικό Τµήµα, ο οποίος να έχει την ευθύνη του 
προγραµµατισµού χρήσης και ελέγχου της αδράνειας των οχηµάτων/ µηχανηµάτων. 

(γ) Η χρέωση οχηµάτων/µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις πραγµατικές εργάσιµες µέρες. 

(δ) Η αντικατάσταση των οχηµάτων/µηχανηµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

(ε) Η συµπλήρωση των αναγκαίων εντύπων µε ορθές, ολοκληρωµένες και ακριβείς 
πληροφορίες και στοιχεία. 
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Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, στην οποία το Υπουργικό Συµβούλιο είχε αναθέσει τη 
µελέτη του θέµατος, ετοίµασε και υπέβαλε το Μάιο 1997 έκθεση, στην οποία εισηγήθηκε 
µετατροπή του υφιστάµενου συστήµατος χρέωσης των τελών σε σύστηµα κοστολόγησης των 
κυβερνητικών οχηµάτων/µηχανηµάτων, το οποίο να καλύπτει όλα τα Τµήµατα.  

Το Υπουργικό Συµβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση αυτή και στις 15.5.2000, µετά από µια 
δοκιµαστική εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος σε ορισµένα Τµήµατα, ενέκρινε την 
εισαγωγή του νέου συστήµατος διαχείρισης των κυβερνητικών κινητών µηχανηµάτων/ 
οχηµάτων σε όλα τα Κυβερνητικά Τµήµατα και Υπηρεσίες και τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας 
των µηχανηµάτων/οχηµάτων από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών στα Τµήµατα 
που τα χρησιµοποιούν. 

3.2.2 Συντήρηση και Επιδιόρθωση Κυβερνητικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων.  Οι 
κυριότερες παρατηρήσεις/εισηγήσεις από το διαχειριστικό αυτό έλεγχο αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.10-2.45 της 'Εκθεσης µου για το 1987. 

Σε συντοµία εισηγήθηκα τον καθορισµό κεντρικής πολιτικής αναφορικά µε τα κριτήρια για 
ποιοτικό και οικονοµικό έλεγχο της συντήρησης και τον καθορισµό οµοιόµορφης διαδικασίας 
στην ετοιµασία των προγραµµάτων συντήρησης.  Μέχρι σήµερα δε λήφθηκαν ουσιαστικά µέτρα 
για υλοποίηση των εισηγήσεων µου. 

Το ∆εκέµβριο 1998, συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία των εγγράφων προσφορών 
για την ανάθεση σε Συµβούλους της µελέτης του συστήµατος για τη συντήρηση των 
κυβερνητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.  Μέχρι τον Ιούνιο 2000 τα έγγραφα προσφορών, µαζί 
µε τους ΄Ορους Εντολής των Συµβούλων, δεν είχαν ολοκληρωθεί. 

3.2.3 Υπερωριακή Απασχόληση.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.6-2.25 της 'Εκθεσης µου για το 1988. 

Περιληπτικά, µε στόχο την εξάσκηση ουσιαστικού ελέγχου για µείωση των υπερωριών, εκεί 
όπου δεν ήταν απόλυτα αναγκαίες, εισηγήθηκα την υιοθέτηση οµοιόµορφης πολιτικής, βάσει 
της οποίας να αποφασίζεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακά, τον κατάλληλο προϋπολογισµό 
της αναγκαίας δαπάνης, το σαφή καθορισµό των εργασιών που πρέπει να περιλαµβάνονται 
στον όρο �υπερωριακή απασχόληση� και τον οµοιόµορφο τρόπο υπολογισµού της πληρωµής 
υπερωριών. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση "Μητρώου Καταγραφής Υπερωριών" από 
τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες και το διορισµό Ειδικών Τριµελών Επιτροπών σε κάθε 
Υπουργείο/Ανεξάρτητο Γραφείο, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου της υπερωριακής 
απασχόλησης.  Επίσης συστάθηκε Οµάδα Εργασίας, η οποία υπέβαλε εισηγήσεις στον 
Υπουργό Οικονοµικών, οι οποίες αξιολογούνται. 

3.2.4 'Αδειες Οικοδοµής.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.5-2.2.48 της 'Εκθεσης µου για το 1989. 

Σε συντοµία εισηγήθηκα τη βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας, απλοποίηση/ διασαφήνιση των 
προνοιών που διέπουν την έκδοση των αδειών οικοδοµής, την επιτήρηση των ανεγειρόµενων 
οικοδοµών από τις Αρµόδιες Αρχές, ώστε να µη δηµιουργούνται τετελεσµένα γεγονότα, και τον 
καθορισµό των πλαισίων για παραχώρηση χαλαρώσεων.  ΄Εκτοτε βελτιώθηκε η νοµοθεσία για 
την έκδοση των αδειών οικοδοµής και πρόσφατα ψηφίστηκε νοµοθεσία που προβλέπει την 
υποχρεωτική επίβλεψη στην ανέγερση των οικοδοµών.  Το 1999 ψηφίστηκε ο Νόµος 142(Ι)/99 
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για τις παρεκκλίσεις και ακολούθως, µε την έγκριση και των Κανονισµών (Κ.∆.Π. 309/99), 
εγκαθιδρύθηκε Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων. 

3.2.5 'Εκτακτη Εισφορά για την 'Αµυνα της ∆ηµοκρατίας.  Τα κύρια συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.4-2.3.9 της 'Εκθεσης µου για το 1989. 

Σε συντοµία, οι ουσιαστικότερες από τις εισηγήσεις της ΄Εκθεσης αφορούσαν υποδείξεις για 
ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει την επιβολή και είσπραξη των εισφορών, για να 
διασφαλίζονται τα έσοδα του Ταµείου Αµυντικής Θωράκισης. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε συγκεκριµένες εισηγήσεις για ριζική επίλυση του προβλήµατος, 
µερικές από τις οποίες έχουν υλοποιηθεί, όπως η επιβολή πρόσθετου τέλους για καθυστέρηση 
στην καταβολή της εισφοράς, η κατάταξη των µετόχων ιδιωτικών εταιρειών στην κατηγορία των 
µισθωτών κ.τ.λ. 

3.2.6 Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη του Κρατικού Συστήµατος Υγείας.  Τα κύρια 
συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.4-2.3.9 της 'Εκθεσης µου για 
το 1990. 

Περιληπτικά εισηγήθηκα την τροποποίηση των υφιστάµενων εισοδηµατικών κριτηρίων που 
καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, ώστε να συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα, 
την κατάργηση ή έκδοση πιστοποιητικών �απορίας� και �ελαττωµένων δικαιωµάτων�,  τον 
καθορισµό ενός κατ΄ αποκοπή ποσού για τους δικαιούχους πιστοποιητικών �απορίας� για την 
προµήθεια φαρµάκων ή να εξεταστεί το ενδεχόµενο ολοκληρωτικής κατάργησης των πιο πάνω 
πιστοποιητικών, τη µελέτη για ανακατανοµή των χειρουργικών θεάτρων, ανάλογα µε τις 
προβλεπόµενες ανάγκες σε ώρες, αντί σε ηµέρες, των διαφόρων ειδικοτήτων, για αξιοποίηση 
τους στο µέγιστο δυνατό βαθµό και σύντµηση του χρόνου αναµονής, τη βελτίωση συστηµάτων 
διαχείρισης ιατρικού εξοπλισµού, την επίσπευση µελετών και σχεδίων που εκκρεµούσαν, τη 
µηχανογράφηση συστηµάτων, την εισαγωγή βιβλιαρίου υγείας και την έκδοση εντύπου οδηγιών 
για τους ασθενείς. 

΄Εγιναν διάφορες ενέργειες και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισµένους τοµείς, όπως η 
λειτουργία νέων εξωτερικών ιατρείων, ο προκαθορισµός επίσκεψης (ραντεβού) στα νοσοκοµεία, 
ο καθορισµός τέλους για εξέταση και προµήθεια φαρµάκων σε δικαιούχους δωρεάν 
περίθαλψης, η εισαγωγή διαφορετικού χρώµατος κάρτας ασθενούς για διάφορα εξωτερικά 
ιατρεία και η εισαγωγή στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων µηχανογραφηµένου συστήµατος 
εγγραφής ασθενών. 

Πρόσφατα εγκρίθηκαν νέοι Κανονισµοί για αναθεώρηση των τελών και των εισοδηµατικών 
κριτηρίων για δικαιούχους δωρεάν ή µη ιατρικής περίθαλψης.  

΄Οµως, η εφαρµογή αρκετών εισηγήσεων µου, όπως για καλύτερη αξιοποίηση χειρουργικών 
θεάτρων και για τη λειτουργία ικανοποιητικού συστήµατος εντοπισµού, καταγραφής και 
διάθεσης αδρανούντος εξοπλισµού, καθώς και οτιδήποτε αφορά τον προγραµµατισµό αγοράς 
νέου ιατρικού εξοπλισµού, παρά τη µερική βελτίωση που σηµειώθηκε, βρίσκονται ακόµη σε 
εκκρεµότητα. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εισαγωγή ολοκληρωµένων µηχανογρα-
φηµένων συστηµάτων, πράγµα που δυσχεραίνει τόσο τη λειτουργία των νοσοκοµείων όσο και 
την εφαρµογή των απαραίτητων συστηµάτων ελέγχου. 
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3.2.7 Αποθήκες Αποταµίευσης.  Τα θέµατα που έχουν προκύψει από το διαχειριστικό αυτό 
έλεγχο αναφέρονται στις παραγράφους 2.1-2.5.14 της 'Εκθεσης µου για το 1991. 

Τα πιο σηµαντικά θέµατα και εισηγήσεις που προέκυψαν ήταν: 

(α) Εκσυγχρονισµός της σχετικής νοµοθεσίας και θέσπιση Κανονισµών που να 
επιλαµβάνονται όλων των θεµάτων που αφορούν τις αποθήκες αποταµίευσης και να εκφράζουν 
πιο συγκεκριµένα την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα αυτό. 

Το Τµήµα Τελωνείων, ως ενδιάµεσο βήµα για εναρµόνιση µε τα ισχύοντα στο χώρο της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ετοίµασε προσχέδιο Κανονισµών, το οποίο απέστειλε στο Υπουργείο 
Οικονοµικών για περαιτέρω προώθηση, µαζί µε προσχέδιο τροποποίησης του Νόµου 82/67, 
έτσι ώστε να παρέχει την εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο για θέσπιση τέτοιων Κανονισµών. 

(β) Καθορισµός αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών για την έγκριση νέων 
αποθηκευτικών χώρων, τα οποία να περιέχονται σε Κανονισµούς. 

Ετοιµάστηκαν προδιαγραφές και κριτήρια, διαπιστώθηκαν όµως κάποια προβλήµατα και το 
Τµήµα αποφάσισε τη µη αυστηρή τήρηση τους, τουλάχιστον όσο  αφορά τις προδιαγραφές για 
τις διαστάσεις των αποθηκών. 

(γ) Να λογίζονται χωριστές οι αποθήκες που δε συνορεύουν µεταξύ τους και να καθοριστεί 
µέγιστος αριθµός των επεκτάσεων για κάθε περίπτωση. 

Το Τµήµα αναφέρθηκε στους λόγους της µη εφαρµογής της προϋπόθεσης ότι, για να 
εγκρίνονται αποθήκες ως επεκτάσεις, πρέπει να συνορεύουν µεταξύ τους, για τους οποίους 
διατηρώ τις επιφυλάξεις µου.  ΄Οσο αφορά τον αριθµό των επεκτάσεων, καθορίστηκε ότι αυτές 
δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις πέντε για κάθε αποθήκη αποταµίευσης.  

(δ) Να αποτραπεί η λειτουργία αριθµού αποθηκών, ως κέντρων λιανικής πώλησης. 

Η θέση του Τµήµατος είναι ότι πρέπει να αποσύρεται η έγκριση λειτουργίας της αποθήκης µόνο 
στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία της καθίσταται προβληµατική. 

(ε) Εντοπίστηκαν αδυναµίες στα θέµατα ελέγχου και κλεισίµατος φακέλων, ελέγχου κλειστών 
και ελεγµένων φακέλων και φύλαξης και καταστροφής των φακέλων.  Για τα θέµατα αυτά έγιναν 
συγκεκριµένες εισηγήσεις, οι οποίες δεν έχουν τύχει εφαρµογής. 

Αρκετές από τις εισηγήσεις µου υιοθετήθηκαν από το Τµήµα και έχουν γίνει αρκετές διεργασίες, 
ώστε, µε τη µηχανογράφηση των εργασιών των αποθηκών αποταµίευσης, να τύχουν πλήρους 
εφαρµογής. 

3.2.8 Επιδότηση Μεταφορικών Μαθητών.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.1-2.2.6 της ΄Εκθεσης µου για το 1992.  Σε συντοµία 
εισηγήθηκα: 

(α) Το συντονισµό των διαδροµών,  

(β) την εξυπηρέτηση, µε ιδιωτική πρωτοβουλία, π.χ. γονιών ή κοινοτήτων, ή µε απευθείας 
επιχορήγηση των δικαιούχων, όπου το κόστος κατά µαθητή είναι πολύ ψηλό, 

(γ) το συστηµατικό έλεγχο των καταλόγων δικαιούχων, κατά πόσο γίνεται πραγµατική χρήση 
δηµόσιων µέσων µεταφοράς, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των συµβατικών υποχρεώσεων 
των µεταφορέων (π.χ. ωράριο, καταλληλότητα λεωφορείων κ.τ.λ.), και 

(δ) την κατάργηση του σχεδίου για τις πόλεις, άποψη µε την οποία συµφωνεί και το 
Υπουργείο Οικονοµικών. 
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΄Οσο αφορά τις εισηγήσεις για καθορισµό και συντονισµό των δροµολογίων και υιοθέτηση 
υπαλλακτικών λύσεων για τη µεταφορά µαθητών, αυτές τυγχάνουν εφαρµογής.  Εξακολουθεί 
όµως να µη γίνεται έλεγχος των συµβατικών υποχρεώσεων των µεταφορέων, ούτε και έχει γίνει 
µελέτη για κατάργηση του σχεδίου για τις πόλεις.  Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για µελέτη του όλου Σχεδίου από 
την αρχή. 

3.2.9 Αποκοµιδή Σκυβάλων από ∆ηµαρχεία και Συµβούλια Βελτιώσεως (νυν Κοινοτικά 
Συµβούλια).  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.9-
3.1.26 της 'Εκθεσης µου για το 1993. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις µου αφορούσαν τη δηµιουργία και άλλων συµπλεγµάτων σκυβάλων, 
όπου είναι δυνατό, την ετοιµασία και εφαρµογή οµοιόµορφων Κανονισµών και την επιβολή 
τελών σκυβάλων µε βάση οµοιόµορφα κριτήρια, την αναθεώρηση τοµέων και υποτοµέων, τον 
καθορισµό οµοιόµορφου ωράριου εργασίας, των ηµεροµίσθιων και του αριθµού του 
προσωπικού των συνεργείων, τη διεξαγωγή µελέτης για να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι 
συµφερότερο όπως οι επιδιορθώσεις και συντήρηση οχηµάτων αναθέτονται στον ιδιωτικό 
τοµέα, την ορθολογιστική αξιοποίηση των σκυβαλοφόρων και την τροποποίηση της νοµοθεσίας, 
ώστε να επιτρέπει την είσπραξη τελών σκυβάλων µε τιµολόγια της Υδατοπροµήθειας ή της 
Αρχής Ηλεκτρισµού.  Από την ηµεροµηνία υποβολής της ΄Εκθεσης µου µέχρι σήµερα 
σηµειώθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις: 

(α) Τοµείς και υποτοµείς.  Οι τοµείς και υποτοµείς, όπως είναι διαχωρισµένες οι διάφορες 
περιοχές των ∆ήµων και Συµβουλίων Βελτιώσεως, αναθεωρούνται ανάλογα µε την ανάπτυξη 
των περιοχών, τις ανάγκες που δηµιουργούνται και τον όγκο εργασίας, µε αποτέλεσµα η 
κατανοµή της εργασίας να γίνεται πάνω σε πιο ορθολογιστική βάση και να αξιοποιείται 
κατάλληλα, τόσο το ανθρώπινο δυναµικό, όσο και ο µηχανικός εξοπλισµός. 

(β) Κανονισµοί - Τέλη σκυβάλων.  Με την τροποποίηση το 1996 του περί ∆ήµων Νόµου 
και των περί Χωρίων (∆ιοίκηση και Βελτίωση) (Γενικών Κανονισµών) του Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Πεδουλά, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από όλα τα Συµβούλια Βελτιώσεως, οι ∆ήµοι και 
τα Συµβούλια Βελτιώσεως έχουν εφαρµόσει οµοιόµορφους Κανονισµούς, οι οποίοι καθορίζουν 
τις διάφορες κατηγορίες υποστατικών, το ανώτατο ύψος των τελών που θα επιβληθούν, καθώς 
και τα κριτήρια επιβολής τους.  Παρόµοιοι Κανονισµοί αναµένεται να θεσπιστούν µε την ψήφιση 
του περί Κοινοτήτων Νόµου του 1999, οι οποίοι θα τύχουν εφαρµογής σε όλα τα Κοινοτικά 
Συµβούλια (πρώην Συµβούλια Βελτιώσεως και πρώην Χωριτικές Αρχές). 

(γ) Αποκοµιδή σκυβάλων µε προσφορές.  Οι ∆ήµοι Λακατάµιας και Αθηένου, καθώς και 
πολλά  Συµβούλια Βελτιώσεως, µετά από προκήρυξη προσφορών, ανέθεσαν την αποκοµιδή 
σκυβάλων σε ιδιώτες και, όπως προέκυψε, το κόστος ήταν χαµηλότερο.  Οι ∆ήµοι και τα 
Συµβούλια, που συνεχίζουν να χρησιµοποιούν δικά τους συνεργεία, µε πληροφόρησαν ότι η 
ανάθεση της αποκοµιδής σκυβάλων σε ιδιώτες είναι αδύνατη στο παρόν στάδιο, λόγω 
δυσκολιών στην αξιοποίηση του υφιστάµενου προσωπικού και εξοπλισµού, καθώς επίσης και 
των αναµενόµενων αντιδράσεων από πλευράς προσωπικού και Συντεχνιών. 

3.2.10 Αδράνεια Μηχανοδηγών/Οδηγών και Τεχνιτών Μηχανηµάτων/Οχηµάτων του 
Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις 
αναφέρονται στις παραγράφους 3.2-3.2.11 της 'Εκθεσης µου για το 1993. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις ήταν οι ακόλουθες: 
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Καθορισµός πολιτικής για την αγορά/ενοικίαση οχηµάτων και µηχανηµάτων για καλύτερη 
αξιοποίηση των µηχανοδηγών και των τεχνιτών, παραχώρηση µηχανοδηγών και τεχνιτών του 
Τµήµατος για εκτέλεση εργασιών σε άλλα Τµήµατα που έχουν ανάγκες, λήψη µέτρων για 
περιορισµό των καθυστερήσεων κατά την επιδιόρθωση των µηχανηµάτων/οχηµάτων και 
έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις 
στην έναρξη των έργων. 

Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν µετά την ετοιµασία και υποβολή της 'Εκθεσης µου είναι: 

Το Υπουργικό Συµβούλιο στις 15.2.95 ενέκρινε τη σύσταση Υπουργικής Επιτροπής, η οποία 
µελέτησε το θέµα των πλεονάζοντων µηχανοδηγών και αποφασίστηκε όπως τούτο 
αντιµετωπιστεί µέσα στα πλαίσια του γενικότερου σχεδίου απορρόφησης του υπεράριθµου 
ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

Με άλλη απόφαση του το Υπουργικό Συµβούλιο στις 15.5.2000 ενέκρινε τη µετακίνηση των 
µηχανοδηγών, που υπάγονται τώρα στο Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, στα 
διάφορα Τµήµατα. 

3.2.11 Προγραµµατισµός και Εκτέλεση ΄Εργων Ανάπτυξης.  Οι κυριότερες παρατηρήσεις/ 
εισηγήσεις από το διαχειριστικό αυτό έλεγχο αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.1 - 2.1.20 της 
΄Εκθεσης µου για το 1992.  

Σε συντοµία εισηγήθηκα την ανάγκη για καλύτερο χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό των 
έργων, περιλαµβανοµένης της διαδικασίας προσφορών.  Οι πλείστες από τις εισηγήσεις µου 
τέθηκαν σε εφαρµογή.  Ετοιµάστηκε εγχειρίδιο οδηγιών για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης 
κάθε έργου, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε το διορισµό στα µεγάλα έργα υπεύθυνου 
συντονιστή, η τακτική της µεταφοράς εξοικονοµήσεων έχει τερµατιστεί, οι εργασίες του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων έχουν µηχανογραφηθεί µερικώς και τηρούνται ετήσια 
προγράµµατα του Κλάδου Μελετών.  

Μέσα στα έτη 1997-1998 εφαρµόστηκαν εγχειρίδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό 
των µελετών και της εκτέλεσης των έργων ανάπτυξης, στην ετοιµασία των οποίων υπήρξε 
σηµαντική η συµβολή της Υπηρεσίας µου. 

3.2.12 Σχολές Οδηγών.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις που προέκυψαν από το 
διαχειριστικό αυτό έλεγχο, τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 3.3.1-3.3.11 της 'Εκθεσης 
µου για το 1993, είναι: 

(α) Γύρω στο 20% των σχολών οδηγών µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εικονικές και η 
ίδρυση τους αποσκοπούσε στην εξασφάλιση στον ιδιοκτήτη τους αφορολόγητου οχήµατος. 

(β) Γύρω στο 14% των αφορολόγητων οχηµάτων ήταν οχήµατα πολυτελείας που δε 
συνάδουν µε τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. 

(γ) Πέρα από το 60% των αφορολόγητων εκπαιδευτικών οχηµάτων χρησιµοποιούνταν 
περισσότερο για ιδιωτικούς, παρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

(δ) Αρκετές σχολές χρησιµοποιούσαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς φορολογηµένα οχήµατα 
µικρότερου κυβισµού και αξίας, αντί τα αφορολόγητα οχήµατα τους. 

Τα Υπουργεία Οικονοµικών και Συγκοινωνιών και ΄Εργων αποδέκτηκαν την εισήγηση µου για 
κατάργηση του προνοµίου της φοροαπαλλαγής και ψηφίστηκε σχετική τροποποίηση του νόµου 
από τη Βουλή το 1994. 
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Τα υπόλοιπα θέµατα, που αφορούν κυρίως το σύστηµα ελέγχου λειτουργίας των σχολών, 
συζητήθηκαν από τα ενδιαφερόµενα Τµήµατα και έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα.  Ορισµένες 
σχολές που λειτουργούσαν παράνοµα έχουν τερµατίσει τη λειτουργία τους και έχουν καταβάλει 
τους αναλογούντες δασµούς για τα αφορολόγητα οχήµατα τους. 

3.2.13 ΄Αδειες Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών.  Τα κύρια συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.2-3.2.16 της ΄Εκθεσης µου για το 1994. 

Περιληπτικά εισηγήθηκα την τροποποίηση της νοµοθεσίας, ώστε η έκδοση αδειών για 
υποστατικά που βρίσκονται σε περιοχές βελτιώσεως να ανατεθεί στα οικεία Συµβούλια 
Βελτιώσεως, την αναθεώρηση των τελών, την οµοιοµορφία στην έκδοση πιστοποιητικών από 
τα Επαρχιακά Συµβούλια, βάσει των οποίων εκδίδονται οι άδειες ποτού, την παρακολούθηση 
και έλεγχο όσων παραλείπουν να ανανεώσουν την άδεια τους και τη µηχανογράφηση του όλου 
συστήµατος.   

Τον Οκτώβριο 1995 ετοιµάστηκε τροποποιητικό νοµοσχέδιο για αναθεώρηση των τελών 
έκδοσης των αδειών, το οποίο τελικά εγκρίθηκε στις 6.11.98 (Νόµος 83(Ι)/98).  ΄Εγινε 
αναθεώρηση και τα νέα τέλη συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα.  Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 
εφαρµόζουν νέο πρόγραµµα παρακολούθησης, σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, 
όσων παραλείπουν την ανανέωση της άδειας πώλησης ποτού. 

Παραµένει προς υλοποίηση η εισήγηση µου για µηχανογράφηση του όλου συστήµατος που θα 
διευκολύνει την όλη διαδικασία παρακολούθησης, µε την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών 
έγκαιρα. 

3.2.14 ΄Αδειες Χρήσης Μηχανών Παιγνιδιού.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις  
αναφέρονται στις παραγράφους 3.1-3.1.16 της ΄Εκθεσης µου για το 1994.     

Περιληπτικά εισηγήθηκα την αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τον έλεγχο, έκδοση 
και παρακολούθηση των αδειών χρήσης µηχανών παιγνιδιού, κατάλληλο σύστηµα εντοπισµού 
των µη αδειούχων µηχανών, την αναθεώρηση των τελών για χρήση µηχανών παιγνιδιού, την 
τήρηση των αναγκαίων µητρώων και στοιχείων για την είσπραξη τους και κατάλληλη σήµανση 
και έλεγχο των υποστατικών όπου είναι εγκατεστηµένες µηχανές παιγνιδιού. 

Μετά την ετοιµασία και υποβολή της ΄Εκθεσης µου, ψηφίστηκε, το Μάρτιο 1996, ο περί 
Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόµος αρ. 32(Ι)/96, ο οποίος καταργεί τους 
υφιστάµενους Νόµους και ρυθµίζει εξαρχής τη χορήγηση αδειών µηχανών παιγνιδιού και 
µηχανών ψυχαγωγίας και συναφή θέµατα.  Με το Νόµο αυτό αναθεωρούνται επίσης τα τέλη για 
έκδοση αδειών.  Επειδή, µετά την ψήφιση του Νόµου, εντοπίστηκαν ορισµένες ατέλειες κατά 
την εφαρµογή του, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος και 
ετοίµασε, τον Ιούλιο 1996, τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε στις 26.6.98 (Νόµος 
50(Ι)/98) και τέθηκαν σε εφαρµογή Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 159/98).  Εγκρίθηκε επίσης ο Νόµος 
90(Ι)/99 στις 9.7.99, ο οποίος προνοεί για δωρεάν εγγραφή όσων µηχανών παιγνιδιού 
επανεγγραφούν µέχρι τις 31.12.99. 

Με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις συνεργάζονται ήδη µε την 
Αστυνοµία, για πλήρη εφαρµογή του Νόµου και των Κανονισµών. 

3.2.15 ∆ικαστικά Εντάλµατα Ποινικών Υποθέσεων.  Τα κυριότερα συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.3-3.3.20 της ΄Εκθεσης µου για το 1994. 
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Σε συντοµία οι κυριότερες από τις εισηγήσεις µου αφορούσαν την επίσπευση στην ετοιµασία 
των κατηγορητήριων, την έγκαιρη έκδοση και καταχώριση των ενταλµάτων στα σχετικά µητρώα, 
τη µη επιβάρυνση του ∆ηµοσίου εκεί όπου δεν επιτυγχανόταν η επίδοση κλήσεων, τη 
διασφάλιση της είσπραξης των επιδικασθέντων ποσών που οφείλονται από ιδιωτικές εταιρείες, 
τις οποίες οι µέτοχοι διαλύουν και ιδρύουν νέες, την έγκαιρη εκτέλεση των ενταλµάτων, την 
επέκταση του θεσµού της εξώδικης ρύθµισης και για άλλα αδικήµατα, κυρίως τροχαίας, τη 
µηχανογράφηση των εργασιών της όλης διαδικασίας και την ειδοποίηση του παραβάτη από το 
Πρωτοκολλητείο, µετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και προτού εκδοθεί το 
ένταλµα, να προσέλθει για να καταβάλει το οφειλόµενο ποσό. 

Σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση στην ετοιµασία των κατηγορητήριων, καθώς και στην 
καταχώριση και εκτέλεση των ενταλµάτων. 

Με τη θέσπιση της νοµοθεσίας από 1.7.97, για εξώδικη ρύθµιση των τροχαίων αδικηµάτων, 
σηµειώθηκε σηµαντική µείωση των κατηγορητήριων, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν 
εξοικονοµήσεις πέρα από £3 εκ. ετησίως, µόνο από το κόστος ετοιµασίας και εκτέλεσης των 
ενταλµάτων.  Σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη και το κόστος εκδίκασης της υπόθεσης από τα 
δικαστήρια, τότε η εξοικονόµηση ξεπερνά κατά πολύ τα £6 εκ. ετησίως. 

Εκκρεµεί η µηχανογράφηση των εργασιών που αφορούν την ετοιµασία των κατηγορητήριων και 
την έκδοση, καταχώριση και εκτέλεση των ενταλµάτων, καθώς και η διασφάλιση της είσπραξης 
των επιδικασθέντων ποσών που οφείλονται από ιδιωτικές εταιρείες, τις οποίες οι µέτοχοι 
διαλύουν και ιδρύουν νέες. 

3.2.16 Λατοµικά Υλικά.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.5-3.5.6 της Έκθεσης µου για το 1994. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

(α) Τροποποίηση του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου, έτσι ώστε να 
προνοείται άµεση κατάσχεση των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για παράνοµες 
λατοµεύσεις και να επιβάλλονται αποτρεπτικές ποινές, να προνοείται άµεση αναστολή των 
εργασιών των νόµιµων λατοµείων που παρανοµούν, µε την παραγωγή υλικών εκτός 
προτύπων.  Να ρυθµίζεται η λειτουργία των αποθηκών εµπορίας αµµοχαλίκων (µάντρες) µε την 
έκδοση ειδικής άδειας. 

(β) Λήψη των αναγκαίων µέτρων από όλα τα αρµόδια Τµήµατα για εφαρµογή των σχετικών 
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και κυρίως της απαγόρευσης παραγωγής και 
διάθεσης υλικών εκτός προτύπων χωρίς ειδική άδεια. 

(γ) Αναβάθµιση και βελτίωση του ελέγχου σε όλους τους τοµείς και από όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη, µε συχνότερες επιθεωρήσεις από τα Κυβερνητικά Τµήµατα, οι οποίες να µην 
περιορίζονται µόνο στις κανονικές ώρες εργασίας, ετοιµασία νοµοθεσίας που να διέπει την 
άδεια λειτουργίας των µονάδων παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και τον έλεγχο τους και 
συχνότερες επιθεωρήσεις των υλικών που χρησιµοποιούν, µε τη λήψη δειγµάτων για 
εργαστηριακό έλεγχο.  Στελέχωση και εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισµού για τα Κυβερνητικά 
Εργαστήρια.  Εξάσκηση ποιοτικού ελέγχου των υλικών από τους ίδιους τους λατόµους και 
εφαρµογή των προνοιών των Προτύπων περί Αµµοχαλίκων, δηλαδή CYS 14, CYS 64, CYS 99, 
για την έκδοση �πιστοποιητικού καταλληλότητας�, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει πάντοτε όλα 
τα υλικά, µέχρι την τελική τους χρήση.  Συστηµατικό έλεγχο των όρων έκδοσης ερευνητικών 
αδειών και προνοµίων λατοµείου, καθώς και των πολεοδοµικών αδειών. 
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(δ) Προώθηση της ετοιµασίας και θεσµοθέτησης των Οικοδοµικών Κανονισµών, βάσει των 
οποίων οι Μηχανικοί, χρήστες κ.τ.λ. θα φέρουν ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών στον 
τόπο χρήσης τους. 

(ε) Τροποποίηση του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, έτσι ώστε να µπορούν να 
αναστέλλονται άµεσα οι παράνοµες λατοµεύσεις. 

(στ) Εφαρµογή σαφών κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται για την έκδοση 
προνοµίου λατοµείου.  Επίσης, εφαρµογή κριτηρίων, µε βάση τα οποία να αποφασίζεται η 
αναστολή της λειτουργίας των λατοµείων που δεν παράγουν υλικά εντός Προτύπων, και 
κριτηρίων για άρση της αναστολής λειτουργίας τους. 

(ζ) Αναθεώρηση των διαδικασιών έκδοσης/ανανέωσης πολεοδοµικής άδειας, η οποία να 
εκδίδεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και οι όροι έκδοσης της να παρακολουθούνται 
στενά. 

(η) Τήρηση πλήρων και σωστών στοιχείων για τις επιθεωρήσεις των λατοµείων, τις 
καταγγελίες για παράνοµες λατοµεύσεις και για πώληση υλικών εκτός Προτύπων και άλλων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση και έλεγχο των λατοµείων, τήρηση των 
µηνιαίων καταστάσεων σχετικά µε τις εργασίες των λατοµείων και κατάλληλη συµπλήρωση του 
εντύπου για την εξόρυξη και πώληση υλικών (ΥΜ35) από τους λατόµους και µηχανογράφηση 
όλων των πιο πάνω στοιχείων. 

(θ) Τροποποίηση του Νόµου και των Κανονισµών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 
είσπραξη δικαιωµάτων σε όλες τις περιπτώσεις εξόρυξης και πώλησης υλικών.  Να 
απαγορεύεται η έκδοση και χρήση εκρηκτικών υλών σε λατοµεία των οποίων η λειτουργία 
καθίσταται παράνοµη.  Να απαιτείται η διεξαγωγή περιβαλλοντικής µελέτης για την έκδοση 
προνοµίου λατοµείου ή ερευνητικής άδειας.  Να θεσπιστούν κριτήρια µε βάση τα οποία να 
ετοιµάζεται και αξιολογείται η περιβαλλοντική µελέτη.  Να αναστέλλονται άµεσα όλες οι 
παράνοµες εργασίες που επηρεάζουν το περιβάλλον.  Να λαµβάνονται µέτρα για αυστηρή 
εφαρµογή των όρων που έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος και την 
επαναφορά του χώρου στην αρχική του µορφή εντός τακτού χρονικού διαστήµατος. 

Από την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης µου µέχρι σήµερα σηµειώθηκαν οι ακόλουθες 
εξελίξεις: 

• Το Νοέµβριο του 1995 θεσπίστηκε νοµοθεσία που προνοεί, µεταξύ άλλων, άµεση 
κατάσχεση µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για παράνοµες λατοµεύσεις. 

• Τον Ιούλιο του 1998 θεσµοθετήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Προτύπων για τα αµµοχάλικα, 
µε νέα ευέλικτη µορφή και επέκταση όρων εντολής για έλεγχο του όλου κύκλου 
παραγωγής. 

• Για τις µονάδες έτοιµου σκυροδέµατος ψηφίστηκε νοµοθεσία, µε εφαρµογή από 1.1.99, 
για να γίνονται συχνότερες επιθεωρήσεις και δειγµατοληψία. 

• Λαµβάνονται µέτρα για αναστολή εργασιών εκεί όπου η παραγωγή λατοµικών υλικών 
είναι εκτός Προτύπων. 

• Γίνονται συχνότερες επιθεωρήσεις, τόσο στα λατοµεία όσο και στις σκυροθραυστικές 
µονάδες. 
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• Ειδική επιτροπή από το Τµήµα και τους λατόµους επεξεργάζεται θεσµικό πλαίσιο, βάσει 
του οποίου οι ίδιοι οι λατόµοι θα αναλάβουν την εξάσκηση ποιοτικού ελέγχου πάνω στα 
λατοµικά υλικά που παράγουν. 

• Έχουν ετοιµαστεί κριτήρια για την έκδοση προνοµίου λατοµείου, καθώς και κριτήρια για 
την αναστολή λειτουργίας των λατοµείων. 

• Έγινε τροποποίηση του Νόµου για είσπραξη δικαιωµάτων για όλες τις περιπτώσεις 
εξόρυξης υλικού, καθώς επίσης και για απαγόρευση έκδοσης εκρηκτικών υλών σε 
λατοµεία, των οποίων η λειτουργία καθίσταται παράνοµη. 

• Η διεξαγωγή περιβαλλοντικής µελέτης για την έκδοση προνοµίου λατοµείου έχει 
θεσµοθετηθεί. 

• Οι λατόµοι αποστέλλουν µηνιαία στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή και διάθεση των 
υλικών τους. 

• Προωθείται από τον Κυπριακό Οργανισµό Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας η 
διαπίστευση των εργαστηρίων για βελτίωση του συστήµατος αυτοέλεγχου στα λατοµεία. 

• Ψηφίστηκε νοµοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτική επίβλεψη στην ανέγερση 
οικοδοµών. 

Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε, αφού σχεδόν όλες οι εισηγήσεις µας εφαρµόστηκαν, 
εξακολουθούν σε ορισµένες περιπτώσεις να διοχετεύονται στην αγορά ακατάλληλα υλικά, λόγω 
της µη λήψης αποτρεπτικών µέτρων, όταν εντοπίζονται οι παρανοµίες, και της µη στενής 
παρακολούθησης της παραγωγής και διάθεσης υλικών από την Υπηρεσία Μεταλλείων, που 
οφείλεται µερικώς και στη µη επαρκή στελέχωση της. 

3.2.17 Κυβερνητικές Επαύλεις.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.4.1-3.4.23 της ΄Εκθεσης µου για το 1994. 

Οι ουσιαστικότερες από τις εισηγήσεις αφορούσαν την ενοποίηση ή κατάργηση κτηνοτροφικών 
και γεωργικών πειραµατικών επαύλεων, τόσο του Τµήµατος Γεωργίας όσο και του Ινστιτούτου 
Γεωργικών Ερευνών. 

΄Εχουν ήδη καταργηθεί οι κτηνοτροφικές µονάδες του Τµήµατος Γεωργίας στην Αθαλάσσα.  
Επίσης στον τοµέα των δασικών φυτωρίων, υιοθετήθηκε από το 1996 νέα πολιτική, βάσει της 
οποίας περιορίστηκε δραστικά η παραγωγή δενδρυλλίων και δόθηκε έµφαση στον τοµέα της 
εισαγωγής και δοκιµής νέων ειδών και ποικιλιών. 

Εκκρεµεί η υλοποίηση της απόφασης για δηµιουργία νέας κτηνοτροφικής έπαυλης στους 
Ορείτες, παρά την απόφαση που λήφθηκε πριν από µερικά χρόνια, για τερµατισµό της 
λειτουργίας της κτηνοτροφικής έπαυλης Αχέλειας και τη µεταφορά του βασικού πυρήνα του 
προγράµµατος στη νέα κτηνοτροφική έπαυλη Ορειτών.  Το Τµήµα Γεωργίας βρίσκεται ακόµα 
στο στάδιο της διαδικασίας προσφορών για τη δηµιουργία των αναγκαίων έργων υποδοµής.  
΄Εχουν ήδη εξασφαλιστεί οι εγκρίσεις για την ηλεκτροδότηση της έπαυλης και τη 
βελτίωση/αναδιοργάνωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 

3.2.18 ΄Εκδοση ∆ιαβατηρίων.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.4.1-3.4.8 της ΄Εκθεσης µου για το 1995.  Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν µέχρι 
σήµερα είναι: 

(α)   Οι αδυναµίες και ελλείψεις που παρουσίαζε το µηχανογραφηµένο σύστηµα έχουν 
µελετηθεί και επιλυθεί. 
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(β)   Η έκδοση των διαβατηρίων γίνεται τώρα και από όλες τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις.  ∆εν έχει 
όµως αρχίσει, για τεχνικούς λόγους,  η έκδοση των διαβατηρίων από τις ∆ιπλωµατικές 
Αποστολές.  Αντιλαµβάνοµαι ότι τροχιοδροµείται η έκδοση διαβατηρίων, αρχικά από οκτώ 
∆ιπλωµατικές Αποστολές, αφού γίνει κατάλληλη σύνδεση τους µε το Σύστηµα Αρχείου 
Πληθυσµού, µε πρώτη δοκιµαστική σύνδεση µε την Πρεσβεία Αθηνών από τις αρχές του 2001. 

(γ)   ΄Εχουν γίνει ριζικές διαρρυθµίσεις στον Κλάδο ∆ιαβατηρίων και έχει επιλυθεί το θέµα του 
αποθηκευτικού χώρου.  Φαίνεται όµως ότι, λόγω της φύσης της κατασκευής τους, οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια, ούτε για τα διάφορα έγγραφα και εξοπλισµό, 
ούτε για το προσωπικό του Τµήµατος, γι΄ αυτό έχει εγερθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών το 
θέµα της ανάγκης µεταστέγασης των Γραφείων. 

Το όλο θέµα έχει επί του παρόντος επιλυθεί µε µια σειρά βελτιωτικών έργων που έχουν ήδη 
γίνει και θα συµπληρωθούν µε την περίφραξη και τοποθέτηση ελεγχόµενης εισόδου µέσα στο 
2000. 

(δ) Εκκρεµεί η θέσπιση νοµοθεσίας και Κανονισµών που να ρυθµίζουν τα θέµατα που 
αφορούν την έκδοση των διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, 
στο προσχέδιο του περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµου, το οποίο έχει υποβληθεί στη Νοµική 
Υπηρεσία για νοµοτεχνική επεξεργασία, έχουν περιληφθεί σχετικές διατάξεις, µε σκοπό τη 
ρύθµιση των πιο πάνω θεµάτων. 

3.2.19 Αγροτικοί Κτηνιατρικοί Σταθµοί.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις που 
αφορούσαν το διαχειριστικό αυτό έλεγχο αναφέρονται στις παραγράφους 3.5.1-3.5.7 της 
΄Εκθεσης µου για το 1995 και περιλαµβάνουν περιληπτικά: 

(α) Εξέταση του ενδεχόµενου κατάργησης ή και συγχώνευσης ορισµένων Σταθµών που 
παρουσίαζαν χαµηλό ποσοστό αξιοποίησης. 

(β) ∆ιερεύνηση καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου του προσωπικού. 

(γ) Αξιολόγηση της χρήσης υπηρεσιών ιδιωτών κτηνίατρων και επέκταση του µέτρου σε όλες 
τις αγροτικές περιοχές. 

Οι εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί µέχρι το τέλος του 1999 είναι οι ακόλουθες: 

(i) ΄Εχουν ήδη κλείσει εννιά Αγροτικοί Σταθµοί, από τους 16 που λειτουργούσαν το 1995, και 
το προσωπικό τους έχει µετατεθεί σε άλλους Σταθµούς ή Επαρχιακά Γραφεία των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

(ii) Συνεχίζεται το Σχέδιο Επιδότησης Ιδιωτών Κτηνίατρων, στο οποίο, στην παρούσα φάση 
του, συµµετέχουν 17 ιδιώτες κτηνίατροι, και αναµένεται ότι κατά το 2000 θα υπογραφούν 
και νέα συµβόλαια.  Το κόστος επιδότησης κυµαίνεται από £200-£250 το µήνα κατά 
κτηνίατρο και η συνολική δαπάνη για το 1999 ανήλθε σε £47.121. 

3.2.20 Προµήθεια Βιβλίων στα Σχολεία.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις 
αναφέρονται στις παραγράφους 3.3.1-3.3.5 της ΄Εκθεσης µου για το 1995.  Σε συντοµία 
εισηγήθηκα: 

(α) Να γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός, ώστε, µε την έναρξη λειτουργίας των σχολείων, 
να µην παρατηρούνται οποιεσδήποτε ελλείψεις σε βιβλία. 

(β) Την κατάλληλη στελέχωση των Υπηρεσιών Ανάπτυξης Προγραµµάτων και εξασφάλιση 
του αναγκαίου µηχανικού εξοπλισµού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν καλύτερα την 
αποστολή τους. 
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(γ) Τον καλύτερο συντονισµό και προγραµµατισµό στη διαδικασία και κατακύρωση των 
προσφορών, ώστε να εκλείψουν αδυναµίες και ελλείψεις. 

(δ) Τρόπους για καλύτερη λειτουργία της Αποθήκης Βιβλίων του Υπουργείου, ώστε να 
διεκπεραιώνεται έγκαιρα τόσο η παραλαβή όσο και η αποστολή των βιβλίων στα σχολεία. 

(ε) Στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και να γίνεται καλύτερος 
συντονισµός µεταξύ του Λογιστηρίου του Υπουργείου και των Υπηρεσιών Ανάπτυξης 
Προγραµµάτων. 

Παρά το µεγάλο χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από την υποβολή της ΄Εκθεσης µου 
και παρόλο που η Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού έχει µεταστεγαστεί σε 
άλλο κατάλληλο κτίριο, εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήµατα στην παραλαβή, 
ταξινόµηση και αποστολή των βιβλίων στα σχολεία.  Επίσης, εξακολουθεί να µη γίνεται 
µακροχρόνιος προγραµµατισµός των αναγκών σε βιβλία, ενώ δεν έχουν ακόµη στελεχωθεί 
κατάλληλα και εξοπλιστεί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό οι τρεις Υπηρεσίες Ανάπτυξης του 
Υπουργείου.  Επιπρόσθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες και ελλείψεις στη διαδικασία 
και κατακύρωση των προσφορών. 

3.2.21 Παραχώρηση ∆ασµολογικών Απαλλαγών για Οχήµατα σε Επαναπατριζόµενους 
και Εργασθέντες στο Εξωτερικό.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις, τα οποία 
αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.3-3.2.4 της ΄Εκθεσης µου για το 1995, είναι: 

(α) Να καθοριστεί µε σαφήνεια στη νοµοθεσία κατά πόσο θα λαµβάνεται υπόψη ή όχι, για 
σκοπούς υπολογισµού της περιόδου των 10 ετών στο εξωτερικό, η παραµονή του αιτητή στην 
Κύπρο για ένα χρονικό διάστηµα πριν από τον επαναπατρισµό του. 

(β) Κατά πόσο η περίοδος της στρατιωτικής θητείας θα θεωρείται προσωρινή διακοπή της 
παραµονής του αιτητή στο εξωτερικό ή όχι. 

(γ) Να γίνει νοµοθετική ρύθµιση για τους φοιτητές που εργάζονται κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους και για τους δηµόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στις ∆ιπλωµατικές και άλλες 
Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό. 

(δ) Να µηχανογραφηθεί το όλο σύστηµα, να ενδυναµωθεί και βελτιωθεί ο έλεγχος που 
διεξάγει το Τµήµα Τελωνείων και να επανεξεταστεί ο θεσµός της παραχώρησης 
αδασµολόγητου οχήµατος ως κινήτρου επαναπατρισµού. 

Το Τµήµα Τελωνείων έχει ζητήσει νοµική γνωµάτευση για τις ασάφειες της νοµοθεσίας, ενώ όσο 
αφορά την παραχώρηση απαλλαγών σε δηµόσιους υπαλλήλους έχει κατατεθεί από το 1991 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο εκκρεµεί ακόµη.  Επίσης µελετάται παρόµοια 
τροποποίηση της νοµοθεσίας και στην περίπτωση των φοιτητών του εξωτερικού. 

3.2.22 Αποστολή της Συστηµένης Αλληλογραφίας Εσωτερικού.  Τα κύρια συµπεράσµατα 
και εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.6.4-3.6.8 της ΄Εκθεσης µου για το 1995. 

Περιληπτικά εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της νοµοθεσίας, για 
περιορισµό της συστηµένης αλληλογραφίας στις περιπτώσεις όπου είναι πραγµατικά αναγκαία, 
τη διαφώτιση του κοινού για την έγκαιρη παραλαβή της, διορθωτικά µέτρα για την επιστροφή 
της συστηµένης αλληλογραφίας, λόγω λανθασµένων διευθύνσεων, και προσωπική επίδοση της 
συστηµένης αλληλογραφίας, όπου ο νόµος προνοεί τούτο. 

Οι εισηγήσεις µου έχουν µελετηθεί από όλα τα Κυβερνητικά Τµήµατα που διακινούν µεγάλες 
ποσότητες συστηµένης αλληλογραφίας, δεν έχουν όµως τύχει εφαρµογής, επειδή 
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παρουσιάζονται πρακτικές ή νοµικές δυσκολίες και χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της 
σχετικής νοµοθεσίας. 

3.2.23 Κτηµατικοί Φόροι.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.1.1-3.1.34 της ΄Εκθεσης µου για το 1995. 

Σε συντοµία, οι ουσιαστικότερες από τις εισηγήσεις της ΄Εκθεσης αφορούν την ανάγκη 
απλούστευσης των διαδικασιών επιβολής των υφιστάµενων οκτώ διαφορετικών κτηµατικών 
φορολογιών και συγχώνευση τους σε ένα νόµο, καθώς και κατάλληλη τροποποίηση της 
νοµοθεσίας, όπου παρουσιάζονται κενά, για αποτελεσµατικότερη επιβολή των σχετικών φόρων. 

Μετά την έκδοση της ΄Εκθεσης µου δε σηµειώθηκαν οποιεσδήποτε εξελίξεις αναφορικά µε τα 
ευρήµατα και εισηγήσεις µου, επειδή χρειάζονται να γίνουν ριζικές τροποποιήσεις στις 
υφιστάµενες νοµοθεσίες που αφορούν το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Τέλος Βελτιώσεως, το 
Φόρο Ακίνητης Αστικής Ιδιοκτησίας (Σχολικά), το ∆ηµοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, τα Τέλη 
Αποχετεύσεων, το Φόρο Εισοδήµατος για την αξία ακίνητου, τα Μεταβιβαστικά Τέλη 
Κτηµατολογίου και το Φόρο Υγείας. 

3.2.24 Συντήρηση και Επιδιόρθωση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού που 
Προµηθεύεται το ∆ηµόσιο.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.1.1 - 3.1.6 της ΄Εκθεσης µου για το 1996. 

Σε συντοµία, εισηγήθηκα την καταγραφή και παρακολούθηση του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού/ανταλλακτικών και την τήρηση/αξιολόγηση της δαπάνης συντήρησης, για σκοπούς 
καθορισµού ορθολογιστικής πολιτικής για τη συντήρηση/επιδιόρθωση από το Κράτος ή/και τον 
ιδιωτικό τοµέα. 

Από την ηµεροµηνία υποβολής της ΄Εκθεσης µου µέχρι σήµερα σηµειώθηκαν οι ακόλουθες 
εξελίξεις: 

• Με βάση υπουργική απόφαση ετοιµάστηκε πρόγραµµα από ιδιωτικό οίκο.  
Καταχωρίστηκε ο κινητός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός του Νοσοκοµείου Λεµεσού.  
Επειδή όµως το πρόγραµµα που ετοιµάστηκε δεν είναι �on-line� και απαιτείται να 
αποστέλλονται περιοδικά τα στοιχεία από τις άλλες Επαρχίες, αποφασίστηκε όπως το 
πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιηθεί µόνο για τα οχήµατα.  Τελικά, το πρόγραµµα αυτό 
εγκαταλείφθηκε, επειδή δεν εξυπηρετούσε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν από την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου το Μάιο 2000, για αλλαγή του συστήµατος 
διαχείρισης του κυβερνητικού στόλου οχηµάτων.  Για τον ιατρικό εξοπλισµό 
αποφασίστηκε η αγορά ειδικού προγράµµατος που θα χρησιµοποιηθεί παράλληλα και για 
τις άλλες κατηγορίες ακίνητου εξοπλισµού.  Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 
ανέλαβε τη δοκιµαστική χρήση και αξιολόγηση του, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα 
προχωρήσει η εφαρµογή του παγκύπρια.  Μέχρι σήµερα δεν έχει συµπληρωθεί η 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δοκιµαστικής χρήσης. 

• Για την τήρηση/αξιολόγηση στοιχείων δαπανών, το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών ανέλαβε να επεξεργαστεί/επιβεβαιώσει τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
΄Εκθεση µου, προτού επανεξεταστεί η πολιτική ανάληψης της συντήρησης από το Τµήµα 
ή της ανάθεσης της στον ιδιωτικό τοµέα.  Η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων 
αυτών κινήθηκε από το Τµήµα, δεν έχει όµως ολοκληρωθεί.  Αναµένεται ότι, µε τη 
συµπλήρωση και εφαρµογή της µηχανογράφησης, τα στοιχεία αυτά θα καταγράφονται και 
θα αξιοποιούνται. 
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• Για το διαχειριστικό αυτό έλεγχο ενηµερώθηκε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών σε δύο 
συνεδρίες της το 1998. 

3.2.25 Επιθεώρηση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις, τα 
οποία αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1 - 3.2.4 της ΄Εκθεσης µου για το 1996, είναι: 

(α) Η επιθεώρηση των µηχανοκίνητων οχηµάτων είναι ανεπαρκής και από το 1996 έχει 
τερµατιστεί.  Παρόλο που δαπανήθηκαν σηµαντικά ποσά για την ανέγερση και εξοπλισµό των 
Κέντρων Επιθεώρησης Μηχανοκίνητων Οχηµάτων, αυτά δε στελεχώθηκαν κατάλληλα, ώστε να 
ανταποκριθούν στην αποστολή τους. 

(β) Εκστρατείες οδικής ασφάλειας που διεξήγαγε η Αστυνοµία απέδειξαν ότι µεγάλο ποσοστό 
οχηµάτων παρουσιάζουν µηχανικά και άλλα προβλήµατα. 

(γ) Η ανεξέλεγκτη έκλυση καυσαερίων, αλλά και η κακή ποιότητα των καυσίµων, επηρεάζουν 
αρνητικά το περιβάλλον. 

Τα πιο πάνω συζητήθηκαν στην Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής, στην παρουσία 
εκπροσώπων όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, και αποφασίστηκε όπως γίνουν οι 
αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε να αρχίσουν το συντοµότερο δυνατό οι επιθεωρήσεις των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και να ληφθούν µέτρα για βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. 

Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών µε πληροφόρησε ότι έγιναν οι αναγκαίες ρυθµίσεις για να αρχίσει 
ξανά η επιθεώρηση οχηµάτων, ενώ τροχιοδροµούνται διευθετήσεις για βελτίωση της ποιότητας 
των καυσίµων. 

3.2.26 Συνεργεία Συντήρησης Οχηµάτων της Αστυνοµίας.  Τα κύρια συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.3.1 - 3.3.6 της ΄Εκθεσης µου για το 1996. 

Σε συντοµία οι ουσιαστικότερες από τις εισηγήσεις αφορούσαν την ανάγκη υιοθέτησης 
µακροχρόνιας στρατηγικής για τον τρόπο συντήρησης των οχηµάτων, τη χρησιµοποίηση των 
υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα και την επαναφορά του θεσµού της επαναγοράς και 
συντήρησης από τους προµηθευτές/αντιπρόσωπους των οχηµάτων. 

Το θέµα συζητήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής στις 26.3.98, στην παρουσία 
εκπροσώπων όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών.  Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας µε 
πληροφόρησε πρόσφατα ότι λήφθηκαν µέτρα για µείωση του κόστους συντήρησης από 7,61 
σεντ το χιλιόµετρο για το 1996, σε 3,71 σεντ για το 1998, λόγω βασικά της µείωσης κατά 40 
άτοµα του προσωπικού που απασχολείτο για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής. 

Με αφορµή την προγραµµατιζόµενη προµήθεια 600 νέων οχηµάτων την επόµενη τριετία, για 
ανανέωση του στόλου της Αστυνοµίας, εξέφρασα την άποψη, σε σχετική επιστολή µου προς το 
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ότι: 

• Στις νέες προσφορές αγοράς οχηµάτων πρέπει να περιλαµβάνεται όρος που να επιτρέπει 
στην Κυβέρνηση να αναθέτει, αν το επιθυµεί, τη συντήρηση στα εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία των αντιπροσώπων-εισαγωγέων. 

• Ακόµη και σήµερα, το κόστος συντήρησης των συνεργείων είναι ψηλό, έστω και αν οι 
υπολογισµοί της Αστυνοµίας είναι ορθοί. 

Σύµφωνα µε πρόσφατες προσφορές για αγορά οχηµάτων για τις ανάγκες της Αστυνοµίας, που 
περιλαµβάνουν όρο για συντήρηση �σύµφωνα µε το εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή�, 
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το κόστος συντήρησης είναι γύρω στα 2 σεντ κατά χιλιόµετρο, για περίοδο 5 ετών, σε σύγκριση 
µε 7,6 σεντ της Αστυνοµίας, 3,43 σεντ που καταβάλλει η Α.ΤΗ.Κ. και 4,01 σεντ που καταβάλλει 
η Α.Η.Κ. (για το 1996).  Η άποψη της Αστυνοµίας ότι η συντήρηση που γίνεται στα συνεργεία 
της περιλαµβάνει εργασίες, πέρα από εκείνες που εισηγείται στο εγχειρίδιο του ο 
κατασκευαστής, δεν τεκµηριώνεται. 

Συνιστάται η περίληψη όρου στα νέα έγγραφα προσφορών για χρηµατοδότηση νέων αγορών 
από τους εισαγωγείς, νοουµένου ότι: 

• Παρέχει στην Κυβέρνηση δικαίωµα επιλογής µεταξύ της αγοράς των οχηµάτων από την 
ίδια και της χρηµατοδότησης της αγοράς από τους εισαγωγείς, και 

• σε περίπτωση εφαρµογής της µεθόδου της χρηµατοδότησης, γίνεται παράλληλη πρόνοια 
ότι όλη η συντήρηση θα αναλαµβάνεται από τον επιτυχόντα προσφοροδότη και το κόστος 
της θα είναι ενσωµατωµένο στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης. 

Ο όρος για ανάθεση της συντήρησης σε ιδιώτες περιλήφθηκε στα έγγραφα της προσφοράς για 
την αγορά των 100 πρώτων οχηµάτων (από τα 600) για το 1999.  Παρόλο που το κόστος 
συντήρησης που δόθηκε από τους προσφοροδότες ήταν αρκετά χαµηλό (0,9-1,9 σεντ ανά 
χιλιόµετρο), το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών δεν πήρε απόφαση για την ανάθεση της σε 
ιδιώτες, επειδή οι προσφορές που δόθηκαν αφορούσαν συντήρηση σύµφωνα µε το �εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή� και όχι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Αστυνοµίας, που είναι περισσότερες. 

Τον Ιούλιο 1999 λήφθηκε απόφαση για συµπερίληψη στα έγγραφα της προσφοράς, για την 
αγορά των υπόλοιπων περίπου 500 οχηµάτων, όρου που θα επιτρέπει στην Κυβέρνηση την 
ανάθεση της συντήρησης τους στον ιδιωτικό τοµέα.  Η προσφορά προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 
2000, χωρίς όµως τη συµπερίληψη του όρου για χρηµατοδότηση της αγοράς των οχηµάτων 
από τους εισαγωγείς, επειδή οι τελευταίοι δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται τον όρο αυτό. 

3.2.27 Παροχή ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.  Τα 
θέµατα που έχουν προκύψει από το διαχειριστικό αυτό έλεγχο αναφέρονται στις παραγράφους 
3.1-3.5.11 της ΄Εκθεσης µου για το 1997. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

• Τροποποίηση του περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου, για άρση 
παρερµηνειών που προκύπτουν εξαιτίας της γενικότητας του Νόµου, και θέσπιση 
Κανονισµών για την εξέταση, έγκριση, παροχή και παρακολούθηση των δηµόσιων 
βοηθηµάτων.  

• Συστηµατική παρακολούθηση της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής της νοµοθεσίας και 
των διαδικασιών, για να εκλείψει η ανοµοιοµορφία που παρατηρείται στην εφαρµογή της 
νοµοθεσίας από τα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας. 

• Καθορισµός του ύψους των επιδοµάτων στους σχετικούς Κανονισµούς. 

• Τήρηση επαρκών στοιχείων στους φακέλους των αιτητών. 

• ΄Εκδοση νέου εγχειριδίου, στο οποίο να ενσωµατωθούν όλες οι γραπτές και προφορικές 
οδηγίες της ∆ιεύθυνσης. 

• Αναθεώρηση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων, µε στόχο τη µείωση του χρόνου 
που απαιτείται. 
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• Ετήσια επίσκεψη από τον αρµόδιο Λειτουργό Ευηµερίας για παρακολούθηση και 
εντοπισµό τυχόν αλλαγών στα δεδοµένα του λήπτη. 

• ΄Εγκαιρη ανανέωση των ιατρικών πιστοποιητικών στις περιπτώσεις παροχής δηµόσιου 
βοηθήµατος, λόγω ανικανότητας για εργασία. 

• ∆ιερεύνηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας όλων των αιτητών. 

• Βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης, έγκρισης και παροχής δηµόσιου βοηθήµατος και 
υιοθέτηση κατάλληλου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, για διασφάλιση της πρόληψης 
δηµιουργίας υπερπληρωµών και την έγκαιρη είσπραξη των ήδη δηµιουργηθεισών. 

• Επίσπευση των εργασιών για ολοκλήρωση και εφαρµογή του νέου µηχανογραφηµένου 
συστήµατος. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε 
ότι το Υπουργείο του αποφάσισε τη σύσταση Υπηρεσιακής Επιτροπής, στην οποία συµµετείχε 
και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µας, για να µελετήσει τα ευρήµατα της ΄Εκθεσης και να 
εισηγηθεί µεθόδους για αντιµετώπιση των αδυναµιών στο σύστηµα παροχής δηµόσιων 
βοηθηµάτων. 

• Στο µεταξύ έχει ετοιµαστεί προσχέδιο τροποποίησης του περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων 
Νόµου, το οποίο αναµένεται να προωθηθεί για έγκριση, µετά την εξέταση µερικών 
θεµάτων που εκκρεµούν. 

• Ο καθορισµός του ύψους των επιδοµάτων στους σχετικούς Κανονισµούς µελετάται. 

• ΄Οσο αφορά τα θέµατα της τήρησης επαρκών στοιχείων στους φακέλους, τη διερεύνηση 
της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των αιτητών, της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής 
της Νοµοθεσίας και των διαδικασιών και τη διασφάλιση της πρόληψης δηµιουργίας 
υπερπληρωµών, στάληκαν σχετικές εγκύκλιοι στους Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευηµερίας 
για συµµόρφωση. 

• Το θέµα της αναθεώρησης των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων προωθείται, µέσα στα 
πλαίσια της µηχανογράφησης των εντύπων. 

3.2.28 Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού.  Τα κύρια συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.1-3.1.3 της ΄Εκθεσης µου για το 1998. 

Σε συντοµία οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις µου ήταν οι ακόλουθες:  Πέρα από το 70% των 
δαπανών για υπερωριακή απασχόληση ιατρικού προσωπικού αφορά αποζηµίωση ιατρικού 
προσωπικού που εργάζεται µε βάση το σύστηµα αναµονής και κλήσης (σ.α.κ.).  Ενώ 
επιτεύχθηκε συµφωνία από το 1987 για την εφαρµογή του συστήµατος ενεργού εφηµερίας, 
εντούτοις συνεχίζεται µέχρι σήµερα η εφαρµογή του σ.α.κ., το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, 
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες που καθιστούν τον έλεγχο του σε µεγάλο βαθµό αδύνατο.  Ως 
αποτέλεσµα των αδυναµιών, ανέφερα ότι σε πολλές περιπτώσεις η υπερωριακή απασχόληση 
δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί, µη αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα ότι, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, το σύστηµα θα τύγχανε εκµετάλλευσης από ορισµένους ιατρούς. 

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι περίπου το 30% των εγχειρήσεων γίνονται υπερωριακά, οι 
κλήσεις ιατρικού προσωπικού ορισµένων ειδικοτήτων είναι ελάχιστες, ενώ η υπερωριακή 
απασχόληση άλλου ιατρικού προσωπικού είναι µεγάλη.  Τέλος διαπιστώθηκε ότι το διοικητικό 
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κόστος του συστήµατος είναι σηµαντικό και το λογιστικό σύστηµα που ακολουθείται χρήζει 
απλούστευσης. 

Με στόχο τη βελτίωση του όλου συστήµατος ελέγχου των υπερωριών, υποβλήθηκαν οι 
ακόλουθες εισηγήσεις: 

(α) Λήψη απόφασης, το συντοµότερο δυνατό, για την υιοθέτηση του συστήµατος ενεργού 
εφηµερίας. 

(β) Αναβάθµιση και ενίσχυση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ώστε η υπερωριακή 
αποζηµίωση να τεκµηριώνεται.  Συγκεκριµένα εισηγήθηκα τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση για καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης να υποβάλλεται την επόµενη µέρα από 
τη λήξη της υπερωριακής απασχόλησης. 

(ii) Για το χρόνο εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, ο οποίος θα αποζηµιώνεται µε 
βάση τον πραγµατικό χρόνο εργασίας, θα πρέπει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου να 
εξασφαλίζει την ορθότητα της πληρωµής και την τεκµηρίωση της εργασίας. 

(iii) Η υπερωριακή απασχόληση να είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό κάθε κλινικής 
που είναι ενταγµένη στο σ.α.κ., εκτός αν έχει εξασφαλιστεί έγκριση του Υπουργείου 
Υγείας.   

(iv) Η υπερωριακή απασχόληση να τεκµηριώνεται µόνο µετά από κλήση από τον επί 
καθήκοντι υπεύθυνο καλούντα λειτουργό, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί. 

(v) Να εκδοθεί διπλότυπο (δελτία κλήσης) για την καταχώριση της υπερωριακής εργασίας 
από κάθε ιατρό ξεχωριστά, το οποίο να διαρρυθµιστεί, ώστε να περιέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες. 

(vi) Τα µητρώα εγχειρήσεων να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να καταγράφονται σ΄ αυτά όλες οι 
εγχειρήσεις που διενεργούνται. 

(vii) Να εκδοθούν οδηγίες για τήρηση των προγραµµάτων αναµονής µε οµοιόµορφο τρόπο, 
καθορίζοντας και το λογιστήριο, ως το αρµόδιο τµήµα για τη φύλαξη τους. 

(viii) Να ετοιµάζονται οι λίστες αναµονής εγχειρήσεων σε ειδικό έντυπο και να φυλάγονται. 

(ix) Ιατρικό προσωπικό που καλείται ελάχιστα ή καθόλου να µη συνεχίζει να είναι ενταγµένο. 

(γ) ∆ιασαφήνιση προνοιών της συµφωνίας, ώστε ορισµένες ασάφειες της συµφωνίας να 
διευκρινιστούν και να εισαχθούν νέες πρόνοιες, οι οποίες να επιτρέπουν την εφαρµογή της 
συµφωνίας οµοιόµορφα για όλο το προσωπικό και να συµπληρώνουν τα κενά της υφιστάµενης 
συµφωνίας. 

(δ) Ετοιµασία εκθέσεων, για διευκόλυνση της παρακολούθησης του συστήµατος και τη λήψη 
διορθωτικών µέτρων, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

(ε) Βελτίωση του λογιστικού συστήµατος και εισαγωγή µηχανογραφηµένων συστηµάτων για 
την καταχώριση και παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας συµφώνησε µε τις διαπιστώσεις µου και ανέφερε 
ότι οριστική επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται θα γίνει µε την εφαρµογή του 
συστήµατος εφηµερίας, το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο διαβουλεύσεων µε την Παγκύπρια 
Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να ληφθούν αποφάσεις.  ΄Οσο 
αφορά το υφιστάµενο σύστηµα, ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι θα καταβαλλόταν 
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προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο και ότι συστάθηκε οµάδα για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών 
ελέγχων.  Επιπρόσθετα ανέφερε ότι οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου για βελτίωση του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου θα τύγχαναν µελέτης, µε στόχο την υιοθέτηση τους. 

Παρά τις πιο πάνω διαβεβαιώσεις, µέχρι σήµερα δεν υπήρξε ουσιαστική βελτίωση στο 
υφιστάµενο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ούτε και διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω.  Ανέφερα σχετικά στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ότι, ενώ η 
υλοποίηση αρκετών από τις εισηγήσεις µου για βελτίωση δε θεωρείται δύσκολη, εντούτοις δε 
λήφθηκαν οποιαδήποτε µέτρα για βελτίωση, µε αποτέλεσµα πολλές από τις αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν να εξακολουθούν να υπάρχουν. 

3.2.29 Τεχνικές Υπηρεσίες Επαρχιακών ∆ιοικήσεων.  Τα κύρια συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 της ΄Εκθεσης µου για το 1998. 

Περιληπτικά εισηγήθηκα, για σκοπούς καλύτερου προγραµµατισµού, αύξησης της 
παραγωγικότητας και διορθωτικής αλλαγής του συστήµατος, τα ακόλουθα: 

• Τον ορισµό των οικείων Επάρχων ως Ελέγχοντων Λειτουργών για τα διάφορα ΄Αρθρα 
των τριών Προϋπολογισµών,  

• κατάργηση ή τουλάχιστον µείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθµό των ακατανέµητων 
Κονδυλίων, 

• δηµιουργία �Ταµείου Προκαταβολών� για χρηµατοδότηση των έργων στις περιπτώσεις 
όπου οι Κοινότητες ζητούν δάνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους, και  

• έναρξη της διαδικασίας ζήτησης προσφορών από το Νοέµβριο του προηγούµενου χρόνου 
για τα έργα που περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό. 

Για αύξηση της παραγωγικότητας: 

• Τη σταδιακή µείωση του εργατικού προσωπικού και την παράλληλη αύξηση του 
προσωπικού επίβλεψης, 

• την αποφυγή κατατεµαχισµού των Κονδυλίων σε µεγάλο αριθµό πολύ µικρών έργων, 

• τη µείωση στο ελάχιστο της εκτός προγραµµατισµού ανάθεσης έργων από Υπουργεία και 
Υπηρεσίες, 

• τον περιορισµό στις απόλυτα αναγκαίες των αλλαγών που ζητούνται από τις Κοινότητες,  

• την υιοθέτηση συστηµατικού ποιοτικού ελέγχου των εργασιών, 

• την πιστή εφαρµογή της τακτικής της µη πληρωµής των εργολάβων πριν από τη 
γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του εργαστηριακού ελέγχου, 

• την καταµέτρηση και έλεγχο, σε όλες τις περιπτώσεις, της ποσότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στα οδικά έργα, πριν από την τελική πληρωµή, 

• τη σύσταση Κλάδου Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

• την ετοιµασία του προϋπολογισµού µε βάση πενταετές πρόγραµµα ανάπτυξης και 
εκτέλεσης, 

• τη συµπλεγµατοποίηση των Κοινοτήτων της κάθε Επαρχίας σε οµάδες 6-12 γειτονικών 
χωριών, για εκτέλεση όλων των έργων κάθε συµπλέγµατος µέσω ενός συµβολαίου, και  

• τη διατήρηση µικρού µόνο αριθµού συνεργείων για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά. 
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Το Μάιο 2000, ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι οι απόψεις και εισηγήσεις της 
Υπηρεσίας µου λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και γίνονται προσπάθειες για υλοποίηση τους, στο 
βαθµό που εξαρτάται από το Υπουργείο. 

Κατά τη συζήτηση του διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, ο 
Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ορισµένες εισηγήσεις µου έχουν ήδη υιοθετηθεί και για τις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες τροχιοδροµούνται διαδικασίες για την υλοποίηση τους. 

3.2.30 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Τα κύρια συµπεράσµατα και εισηγήσεις µου 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 της ΄Εκθεσης µου για το 1998. 

Περιληπτικά οι εισηγήσεις µου ήταν: 

(α) Εντατικοποίηση των προσπαθειών για έλεγχο των προσώπων, τα οποία φαίνεται να 
αποφεύγουν την εγγραφή στο µητρώο Φ.Π.Α. 

(β) Ενίσχυση των µέτρων είσπραξης των καθυστερηµένων οφειλών, µε πιο έγκαιρη άσκηση 
ποινικής δίωξης και προώθηση των πολιτικών αγωγών. 

(γ) Αύξηση, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, των επισκέψεων ελέγχου στα υποκείµενα στο 
φόρο πρόσωπα, µε επικέντρωση στα πρόσωπα ψηλού κινδύνου.  Η επίσκεψη ελέγχου 
αποτελεί το µόνο τρόπο ελέγχου των υποκείµενων στο φόρο προσώπων. 

(δ) Βελτίωση στο µηχανογραφικό σύστηµα, για καλύτερη επεξεργασία των δεδοµένων και 
βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας µε πληροφόρησε ότι λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα για επίλυση των προβληµάτων και ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην καλύτερη 
αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων της Υπηρεσίας, µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων 
ελέγχου των υποκείµενων στο φόρο προσώπων. 

Επιπρόσθετα, τα προβλήµατα και οι αδυναµίες αυτές θα επιλυθούν σε µεγάλο βαθµό µε την 
εναρµόνιση της Νοµοθεσίας και µε το νέο Νόµο που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο 2000 
(95(Ι)/2000). 
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ΜΕΡΟΣ 4 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.1   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
4.1.1  Προσφορές του ∆ηµοσίου 

(α) Ο περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµος.  Μετά από απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου ετοιµάστηκε νοµοσχέδιο, το οποίο, αφού εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών, η οποία 
επέφερε σ΄ αυτό αριθµό τροποποιήσεων, ψηφίστηκε σε νόµο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 
19.1.98.  Στη συνέχεια ετοιµάστηκε προσχέδιο Κανονισµών Προσφορών, οι οποίοι τελικά 
εγκρίθηκαν από τη Βουλή το Μάιο 1999.  Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι, µε σκοπό την πιο 
εύρυθµη λειτουργία του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών και την καλύτερη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, απαιτείται η αναθεώρηση του Νόµου και των Κανονισµών. 

Για το σκοπό αυτό το Γενικό Λογιστήριο ετοίµασε, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία µου, τον 
Απρίλιο 2000, κατάλογο των προτεινόµενων τροποποιήσεων, τον οποίο απέστειλε στο Γενικό 
Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία. 

(β) Αγορά από το Κράτος κτιρίων για στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών.  Τον 
Ιανουάριο 1998 µε επιστολή µου στο Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών, µε αφορµή 
την πρόθεση για αγορά κτιρίου για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
εξέφρασα την άποψη ότι η διαδικασία αγοράς κτιρίων απευθείας από ιδιώτες δε διασφαλίζει το 
δηµόσιο συµφέρον και είναι αντίθετη µε τη νοµοθεσία για προσφορές, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
από 19.1.98.  Γι�  αυτό εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο ζήτησης προσφορών µε το 
σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», µε βάση αρχιτεκτονικό πρόγραµµα των απαιτήσεων της 
Υπηρεσίας που πρόκειται να στεγαστεί, έτσι ώστε να ανατεθεί µε ανταγωνιστικές τιµές 
προσφορών η ανέγερση σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου, το οποίο να εξυπηρετεί τις 
εξειδικευµένες ανάγκες του Τµήµατος.   

Σε αντίθεση µε την πιο πάνω εισήγηση µου, τον Αύγουστο του 1998 το Τµήµα Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας ζήτησε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά έτοιµου κτιρίου, το οποίο 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του, µε αποτέλεσµα να υποβληθεί µόνο µια έγκυρη πρόταση.  Η 
αξιολόγηση της πρότασης, λόγω των προβληµάτων που παρουσίαζε το προτεινόµενο κτίριο, 
απαίτησε χρονικό διάστηµα πέρα από 12 µήνες.  Τελικά η πρόθεση για την αγορά έτοιµου 
κτιρίου αποσύρθηκε και αποφασίστηκε η ανέγερση κτιρίου µε τη µέθοδο �µελέτη-κατασκευή�, 
όπως ήταν δηλαδή η εισήγηση της Υπηρεσίας µου.  Η συνολική καθυστέρηση, λόγω της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ανήλθε σε 20 µήνες. 

(γ) Ενοικίαση από το Κράτος Γραφείων για τη στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών.  
Τον Απρίλιο 1999, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών, 
παρατήρησα ότι, µε βάση τον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο του 1997, η µίσθωση 
υποστατικών για στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών πρέπει να γίνεται µέσω προσφορών.   
Εξέφρασα την άποψη ότι η πιο κατάλληλη διαδικασία είναι η υποβολή προσφορών µε δύο 
φακέλους (τεχνικό και οικονοµικό) και η επιλογή της πιο συµφέρουσας οικονοµικά προσφοράς.  
Το Υπουργείο Οικονοµικών συµφώνησε µε την εισήγηση µου και ανέλαβε να προωθήσει τη 
διαδικασία ενοικίασης µέσω προσφορών.  

4.1.2  Απόκτηση ιδιοκτησίας από δηµόσιο υπάλληλο 

(α)  ∆ήλωση περιουσιακών στοιχείων.  Σύµφωνα µε το άρθρο 66 του περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Νόµου 1/90, δεν επιτρέπεται σε δηµόσιο υπάλληλο να αποκτήσει άµεσα ή έµµεσα 
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οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, εκµεταλλευόµενος προς τούτο τη θέση του, ή να 
κατέχει τέτοια ιδιοκτησία, όταν το συµφέρον του σ�  αυτή συγκρούεται µε τα δηµόσια καθήκοντα 
του. 

Επίσης το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο δηµόσιος υπάλληλος υποχρεώνεται να υποβάλλει, το 
Μάρτιο κάθε τρίτου έτους, δήλωση για τυχόν µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου, 
ή της συζύγου και τέκνων του, τα οποία προστατεύονται και συντηρούνται από αυτόν.  Η πρώτη 
δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί το Μάρτιο του έτους που ακολουθεί το έτος έναρξης της 
ισχύος του Νόµου, δηλαδή το Μάρτιο 1991.  Αν δεν υπάρχουν µεταβολές, υποβάλλεται 
αρνητική δήλωση.  Η αρµόδια αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να ζητήσει την 
υποβολή δήλωσης και ενδιάµεσα, παρέχοντας εύλογη προθεσµία υποβολής της.  Μπορεί 
επίσης να ζητεί διευκρινίσεις για τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και να ελέγχει την ακρίβεια 
της δήλωσης του υπαλλήλου.  Η διαπίστωση ανακρίβειας στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων 
συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες, ούτε και έχουν ετοιµαστεί σχετικά έντυπα για 
εφαρµογή των πιο πάνω προνοιών του Νόµου. 

(β)  ∆ιεξαγωγή έρευνας.  Το ίδιο άρθρο του Νόµου προβλέπει ότι, αν εγερθεί εύλογη υποψία 
για δηµόσιο υπάλληλο, ως προς την πηγή των οικονοµικών του πόρων, µπορεί να διεξαχθεί 
έρευνα κατά τον καθορισµένο τρόπο, για εξακρίβωση της προέλευσης των πόρων αυτών.  Αν 
από την έρευνα εξακριβωθεί ότι ο δηµόσιος υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κάτω 
από συνθήκες που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκηµα, η αρµόδια αρχή προβαίνει στη 
λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

Η Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού ετοίµασε, σε συνεργασία µε την αρµόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τη Νοµική Υπηρεσία, τους προνοούµενους από τη νοµοθεσία 
Κανονισµούς, για ρύθµιση του θέµατος, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 
5 Νοεµβρίου 1998 και στις 19 του ίδιου µήνα κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
όπου εκκρεµεί η έγκριση τους. 

4.1.3 'Εκτακτες επιθεωρήσεις µετρητών.  Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθηκαν από την 
Υπηρεσία µου και τον Κλάδο Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου έκτακτες 
επιθεωρήσεις των λογαριασµών και µετρητών που είχαν στα χέρια τους οι ταµίες, εισπράκτορες 
και κάτοχοι Πάγιας Προκαταβολής. Εκτός από τις πιο πάνω επιθεωρήσεις, οι Υπηρεσίες οι ίδιες 
υποχρεώνονται, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, να διενεργούν τουλάχιστον µία έκτακτη 
επιθεώρηση των µετρητών κάθε χρόνο.  Σε ορισµένες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες δε 
συµµορφώθηκαν µε τους Κανονισµούς. 

4.1.4   Αναλώσιµα υλικά αποθήκης.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών, ο Γενικός 
Λογιστής έχει την ευθύνη για την επαλήθευση όλων των αποθεµάτων των κύριων αποθηκών 
και 10% των δευτερεύουσων αποθηκών.  Ο Γενικός Λογιστής µε πληροφόρησε ότι κατά το 
1999 ελέγχθηκαν 50 κύριες αποθήκες, από το σύνολο των 139, δηλαδή το 36%, και 5 
δευτερεύουσες αποθήκες, από το σύνολο των 202, δηλαδή το 2,5%. 

Oι διάφορες Υπηρεσίες πρέπει, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, να διενεργούν φυσική 
καταµέτρηση των αποθεµάτων και επιθεώρηση των αποθηκών τους τουλάχιστον µια φορά το 
χρόνο. Παρατηρήθηκε ότι µερικές Υπηρεσίες δε συµµορφώθηκαν µε τους πιο πάνω 
Κανονισµούς. 
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Εκτός των πιο πάνω επιθεωρήσεων, διενεργούνται από την Υπηρεσία µας αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις των αποθηκών, για να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρούνται οι Κανονισµοί 
Αποθηκών. 

4.1.5 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, το σύνολο των 
καθυστερηµένων εσόδων ήταν £239,01 εκ., σε σύγκριση µε £221,74 εκ. κατά το προηγούµενο 
έτος.  Από το ποσό αυτό, £111,1 εκ. αντιπροσωπεύουν καθυστερήσεις φόρου εισοδήµατος, σε 
σύγκριση µε £101,3 εκ. το 1998.  Λεπτοµέρειες των καθυστερήσεων παρουσιάζονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της 'Εκθεσης µου. 

4.1.6   ∆απάνες - Υπερβάσεις δαπανών. Kατά το 1999 συνεχίστηκε, σε µερικές περιπτώσεις,  
η  αντικανονική   τακτική  διενέργειας   δαπανών  καθ΄ υπέρβαση  των εγκεκριµένων Κονδυλίων 
των Κρατικών Προϋπολογισµών, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της αναγκαίας 
έγκρισης και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονοµικών προειδοποίησε επανειληµµένα ότι 
οι ελέγχοντες λειτουργοί θα είναι προσωπικά και χρηµατικά υπεύθυνοι για τις υπερβάσεις.  
Μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 2000, για όλες τις υπερβάσεις ζητήθηκε και παραχωρήθηκε 
καλυπτική έγκριση. 

4.1.7 Ωροµίσθιοι υπάλληλοι.  Ωροµίσθιο προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται σε 
γραφειακά καθήκοντα, κατά παράβαση των Κανονισµών, της απόφασης του Υπουργικού 
Συµβουλίου ηµερ. 29.10.99 και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών ηµερ. 
29.11.99. 

4.1.8 Μητρώα κινητής περιουσίας.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών, οι 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες πρέπει να τηρούν µητρώα για όλα τα στοιχεία κινητής περιουσίας που 
κατέχουν και να υποβάλλουν προς το Γενικό Λογιστή και το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας 
πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης τους κατά το τέλος του έτους.  Μερικές Υπηρεσίες δε 
συµµορφώθηκαν µε τους Κανονισµούς. 

4.1.9   Ο περί ∆ιαχειρίσεως των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της 
∆ηµοκρατίας Νόµος.  Με σκοπό τη ρύθµιση του δηµόσιου λογιστικού και τη συµπλήρωση των 
κανόνων του, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στα άρθρα 165-168 του Συντάγµατος, ετοιµάστηκε 
και κατατέθηκε τον Οκτώβριο 1989 σχετικό νοµοσχέδιο. 

Επειδή καθυστέρησε η ψήφιση του νοµοσχεδίου αυτού, αποφασίστηκε  το Μάιο του 1995 η 
ανάκληση και επανεξέταση του από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, µε σκοπό να γίνει νέα διατύπωση 
και να υποβληθεί ξανά στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Το 1998 ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο νέο νοµοσχέδιο, τη συζήτηση 
του οποίου το Υπουργικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του ηµερ. 5 Νοεµβρίου 1998, αποφάσισε να 
αναβάλει, ώστε αυτό να τύχει περαιτέρω µελέτης.  Στη συνέχεια το Γενικό Λογιστήριο ετοίµασε 
αναθεωρηµένο νοµοσχέδιο, εκσυγχρονισµένο, µε βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
και τα δεδοµένα της ενοποίησης των Προϋπολογισµών.  Το νοµοσχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις 
7 Ιουλίου 2000 στο Υπουργείο Οικονοµικών για µελέτη και προώθηση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για έγκριση. 

4.1.10  Απαντήσεις από ελεγχόµενες Υπηρεσίες σε παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή 
της ∆ηµοκρατίας.  Μερικές Υπηρεσίες καθυστέρησαν και πάλι να απαντήσουν στις επιστολές 
ή παρατηρήσεις µου.  Αν δε ληφθεί απάντηση µέσα σε έξι µήνες από µέρους των ελεγχόµενων 
Υπηρεσιών, τότε ετοιµάζεται κατάσταση των αναπάντητων επιστολών, η οποία αποστέλλεται 
στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για ενηµέρωση και κατάλληλη ενέργεια.  Με τη διαδικασία αυτή, 
η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 
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4.1.11 Εισαγωγή µηχανογραφηµένων συστηµάτων.  Αρκετές Κυβερνητικές Υπηρεσίες και 
Ηµικρατικοί Οργανισµοί έχουν προβεί κατά τα τελευταία χρόνια σε αναβάθµιση των 
συστηµάτων τους, που ήταν ήδη µηχανογραφηµένα, ή στην εισαγωγή νέων, για αντικατάσταση 
των παραδοσιακών χειρόγραφων συστηµάτων. 

Συνήθως τα χρονοδιαγράµµατα που αποφασίζονται και οι ηµεροµηνίες που περιλαµβάνονται 
στους όρους των προσφορών, για την ολοκλήρωση των διάφορων έργων, δεν τηρούνται και σε 
αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται σηµαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσµα την επιβράδυνση του εκσυγχρονισµού των διάφορων συστηµάτων και 
επιπρόσθετο διοικητικό κόστος, λόγω των συνεχώς µεταβαλλόµενων δεδοµένων και αναγκών 
που πρέπει να ικανοποιηθούν. 

4.1.12 Χρήση υπηρεσιακών οχηµάτων.  Στην ΄Εκθεση µου για το 1998 ανέφερα ότι οι 
διευθετήσεις που έγιναν σε αρκετές περιπτώσεις, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 
σε µεταφορικά µέσα, δεν ήταν οι καταλληλότερες και οι πιο οικονοµικά συµφέρουσες, µε 
αποτέλεσµα τα υπηρεσιακά οχήµατα να µην αξιοποιούνται πλήρως και το κόστος χρήσης τους, 
σε αρκετές περιπτώσεις, να είναι ψηλό.  Ανέφερα επίσης ότι γίνεται χρήση υπηρεσιακών 
οχηµάτων για ιδιωτικούς σκοπούς, χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως 
προνοείται στον περί Προϋπολογισµού Νόµο. 

Παρατηρήθηκε ότι οι πιο πάνω διαπιστώσεις της Υπηρεσίας µου επέφεραν βελτίωση της όλης 
κατάστασης κατά το 1999. 

4.1.13 Καθυστέρηση στη θέσπιση Νοµοθεσίας και Κανονισµών.  Σε αρκετές περιπτώσεις 
νοµοσχέδια, τα οποία ετοιµάζονται για ρύθµιση διαφόρων θεµάτων, καθυστερούν, είτε στο 
στάδιο της ετοιµασίας τους στα Τµήµατα, είτε στο στάδιο της νοµοτεχνικής επεξεργασίας τους 
στη Νοµική Υπηρεσία, είτε ακόµη στο στάδιο της ψήφισης τους στη Βουλή.  Επίσης, διάφορες 
εισηγήσεις για τροποποίηση της Νοµοθεσίας/Κανονισµών, οι οποίες γίνονται από την Υπηρεσία 
µου, για ρύθµιση αδυναµιών/ελλείψεων που παρατηρούνται κατά τον έλεγχο, δεν προωθούνται 
έγκαιρα.  Για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται αναφορά στις παραγράφους της ΄Εκθεσης µου για το 
κάθε Τµήµα. 

4.1.14 Εσωτερικός έλεγχος.  Σε αρκετά Τµήµατα/Υπηρεσίες εξακολουθούν να παρατηρούνται 
ελλείψεις και αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. 

4.1.15 Εκκρεµείς κυβερνητικές εγγυήσεις για αποπληρωµή χρεών.  ∆εν υπάρχει 
ικανοποιητικό σύστηµα παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων που εκδίδονται από τις 
διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, για δάνεια που εξασφαλίζονται από τρίτα πρόσωπα. 

Εισηγήθηκα όπως εισαχθεί αποτελεσµατικό κεντρικό σύστηµα ελέγχου, έτσι που όλες οι 
κυβερνητικές εγγυήσεις να κωδικοποιούνται και να καταχωρίζονται σε κεντρικό µητρώο, για 
παρακολούθηση τους από το Γενικό Λογιστήριο. 

4.1.16 Πιστοποιητικά ατελείας (έντυπο C6c).  Σε διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες τα εν 
λόγω αντίτυπα των πιστοποιητικών δεν επικολλώνται στα αντίστοιχα αντίτυπα των διπλοτύπων, 
παρόλο που τα εµπορεύµατα που αναγράφονται σ΄ αυτά έχουν εκτελωνιστεί πριν από αρκετό 
καιρό, µε κίνδυνο τυχόν παραβάσεις να µην εντοπίζονται.  Για σκοπούς ελέγχου, τα κίτρινα 
αντίτυπα των πιστοποιητικών ατέλειας θα πρέπει να επιστρέφονται από το Τµήµα Τελωνείων 
και να επικολλώνται στα αντίστοιχα αντίτυπα των σχετικών διπλοτύπων, µετά την ολοκλήρωση 
της εκτελώνισης των εµπορευµάτων για τα οποία εκδόθηκαν. 
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4.2 ANEΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.3 ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

4.4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

-Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου ήταν £6.604.200 και οι πληρωµές 
£6.631.482, σε σύγκριση µε £5.631.134 και £5.636.161 το 1998, αντίστοιχα.  Οι εισπράξεις 
προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του Ταµείου ήταν 
£20.290. 

4.5 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανώτατο ∆ικαστήριο 

Μέρος Α 

4.5.1 Ετήσια άδεια δικηγόρων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι αρκετοί δικηγόροι δεν είχαν 
ανανεώσει την ετήσια άδεια τους, που προβλέπεται στο άρθρο 11(2) του περί ∆ικηγόρων 
Νόµου.  Εισηγήθηκα όπως οι περιπτώσεις αυτές διερευνηθούν, για εξακρίβωση κατά πόσο οι 
δικηγόροι αυτοί δεν ασκούσαν τη δικηγορία σύµφωνα µε το άρθρο 11(1) του ίδιου Νόµου. 

Ο Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, τον Ιούνιο του 1999, απέστειλε στους 
Προέδρους και Πρωτοκολλητές των ∆ικαστηρίων, καθώς και στον Παγκύπριο ∆ικηγορικό 
Σύλλογο, κατάλογο δικηγόρων που δεν ανανέωσαν την άδεια τους, ώστε να µην τους 
επιτρέπεται να εµφανίζονται ενώπιον των ∆ικαστηρίων. 

4.5.2 Αφαίρεση χαρτοσήµων.  ΄Οπως ανέφερα στην ΄Εκθεση µου για το 1998, σε 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο αφαιρέθηκαν, από ορισµένα έντυπα, χαρτόσηµα, πράγµα που είχε ως 
αποτέλεσµα τη διεξαγωγή αστυνοµικής έρευνας εναντίον συγκεκριµένου ατόµου, για διάπραξη 
ποινικού αδικήµατος, και ακολούθως την καταχώριση ποινικής υπόθεσης, η οποία τελικά 
απορρίφθηκε.  Εισηγήθηκα την έκδοση από τον Αρχιπρωτοκολλητή οδηγιών προς όλα τα 
∆ικαστήρια, τόσο για την ασφαλή φύλαξη των σχετικών εντύπων, στα οποία τοποθετούνται 
χαρτόσηµα, όσο και τον τρόπο ακύρωσης των χαρτοσήµων, ώστε να µην µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν.  Σχετική εγκύκλιος στάληκε από τον Αρχιπρωτοκολλητή σε όλα τα 
∆ικαστήρια. 

4.5.3 Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Τα µητρώα περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν 
ενηµερωθεί µε τις παραλαβές και εκδόσεις εξοπλισµού που έγιναν από το 1996. 

Με την πάροδο του χρόνου, περιουσιακά στοιχεία και µηχανογραφικός εξοπλισµός έχουν 
περιέλθει σε µη χρησιµοποιήσιµη ή λειτουργήσιµη κατάσταση, χωρίς να έχουν γίνει οι 
κατάλληλες ενέργειες για διάθεση τους. 

Εισηγήθηκα είτε να ενηµερωθούν τα µητρώα είτε να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργείου 
Οικονοµικών για εξ υπαρχής δηµιουργία νέων µητρώων, κατόπι φυσικής καταµέτρησης. 

4.5.4 Εκδόσεις αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  Η τήρηση τόσο του Καθολικού 
Αποθήκης, όσο και των αποθεµάτων των εκδόσεων των αποφάσεων του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, παρουσιάζουν παραλείψεις (π.χ. τα αποθέµατα δεν είναι ταξινοµηµένα σε 
συγκεκριµένο χώρο και το καθολικό αποθήκης δεν ενηµερώνεται µε όλες τις χορηγήσεις) και 
εισηγήθηκα όπως ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. 
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Μέρος Β 

4.5.5 Επιδόµατα ∆ικαστικών Επιδοτών.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 
1998, στους ∆ικαστικούς Επιδότες παρέχεται από το 1992 κατ΄ αποκοπή επίδοµα για υπηρεσία 
πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας και κατ΄ αποκοπή επίδοµα οδοιπορικών.  Σε περίπτωση 
υιοθέτησης του θεσµού της επίδοσης δικαστικών εγγράφων από ιδιώτες, το ύψος των πιο πάνω 
επιδοµάτων θα επανεξεταζόταν.  Ο θεσµός της επίδοσης δικαστικών εγγράφων από ιδιώτες 
άρχισε να εφαρµόζεται από 1.5.96, χωρίς, στο µεταξύ, να επανεξεταστεί το ύψος της παροχής 
των εν λόγω επιδοµάτων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πιθανότητα καταβολής µη 
αντιπροσωπευτικών επιδοµάτων, σε σχέση µε το χρόνο που διατίθεται ή τα χιλιόµετρα που 
διανύονται από τους ∆ικαστικούς Επιδότες για την επίδοση των δικαστικών εγγράφων. 

Επαρχιακά ∆ικαστήρια 

Μέρος Α 

4.5.6 Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.99 τα καθυστερηµένα έσοδα των Επαρχιακών 
∆ικαστηρίων ανέρχονταν σε £2.883.760, σε σύγκριση µε £2.799.796 του προηγούµενου έτους, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά £83.964, ή ποσοστό περίπου 3%.  Εισηγήθηκα όπως 
καταβληθούν προσπάθειες για είσπραξη τους και, όσα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, να 
διαγραφούν, όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισµοί.  Στο µεταξύ, ανάλογες οδηγίες δόθηκαν 
στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

4.5.7 Καθυστέρηση στην έκδοση ενταλµάτων ποινικών υποθέσεων.  Στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λεµεσού παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην έκδοση ενταλµάτων, µε 
αποτέλεσµα να καθυστερεί και η παραλαβή τους από την Αστυνοµία για εκτέλεση.  Παρόλο που 
δεν τηρούνται αναλυτικά στοιχεία, υπολογίζεται ότι εκκρεµεί η έκδοση περίπου 9000 
ενταλµάτων για είσπραξη, συνολικού ποσού περίπου £550.000.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, στα 
υπόλοιπα Επαρχιακά ∆ικαστήρια το πρόβληµα της καθυστέρησης έχει βελτιωθεί σηµαντικά µε 
την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.  Σηµειώθηκε επίσης και στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λεµεσού βελτίωση µέσα στο έτος 2000. 

4.5.8 Εσωτερικός έλεγχος.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στα Επαρχιακά 
∆ικαστήρια Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεµεσού εκδόθηκαν εντάλµατα από έκτακτους 
υπαλλήλους, µε ποσό προστίµου διαφορετικό από εκείνο της δικαστικής απόφασης.  Αυτό 
υποδηλώνει ότι κατά την έκδοση των ενταλµάτων δεν εξασκείται ο κατάλληλος εσωτερικός 
έλεγχος.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, τα εντάλµατα που αφορούν το Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λεµεσού έχουν διορθωθεί. 

4.5.9 Επιστροφή ανεκτέλεστων ενταλµάτων.  Πάνω από 30000 ποινικά εντάλµατα, τα 
οποία επιστράφηκαν ανεκτέλεστα από την Αστυνοµία, βρίσκονται σε χάρτινα κιβώτια, χωρίς να 
είναι καταγραµµένα σε µητρώα ή κατάλληλα ταξινοµηµένα, µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός τους 
να είναι σχεδόν αδύνατος.  Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, η µη εκτέλεση των ενταλµάτων αυτών 
οφείλεται στο µη εντοπισµό των κατηγορούµενων, επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό ή άλλαξαν 
διεύθυνση και είναι άγνωστη η νέα διεύθυνση, καθώς επίσης και στο ότι κηρύχθηκαν σε 
πτώχευση ή είναι αλλοδαποί που εγκατέλειψαν την Κύπρο.  Επίσης παρατηρείται ότι τα 
περισσότερα επιστραφέντα ανεκτέλεστα εντάλµατα δε συνοδεύονται µε το έντυπο Αστ. 45 
(ηµερ. ενέργειας), παρά τη σχετική επιστολή του Αρχηγού προς τις Επαρχιακές Αστυνοµικές 
∆ιευθύνσεις. 

4.5.10 Είσπραξη εντάλµατος κινητής περιουσίας µέχρι £500.  Παρατηρήθηκε ότι οι 
δικαστικοί επιδότες του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού, όταν εισπράττουν ένταλµα κινητής 
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περιουσίας µέχρι £500, δεν καταθέτουν το ποσό στον καθορισµένο λογαριασµό καταθέσεων, 
αλλά προβαίνουν στην απευθείας παράδοση του ποσού στο δικαιούχο δικηγόρο, έναντι 
έκδοσης απόδειξης είσπραξης ή χαρτοσηµασµένης ενυπόγραφης δήλωσης είσπραξης στο 
πίσω µέρος του εντύπου F102 (απόδειξη είσπραξης δικαστικού επιδότη) µε το οποίο έγινε η 
είσπραξη του εντάλµατος.  Ανέφερα ότι η τακτική αυτή είναι αντίθετη µε τις ∆ηµοσιονοµικές και 
Λογιστικές Οδηγίες. 

4.5.11 Βιβλία ∆ιαταγµάτων και Αποφάσεων.  Η αίτηση για έκδοση διατάγµατος ή απόφασης 
για πρώτη φορά χαρτοσηµαίνεται στο αντίστοιχο βιβλίο µε £2,50, πλέον £0,25 για κάθε 
αντίγραφο.  Εισηγήθηκα όπως, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού, απλοποίησης των διαδικασιών 
και αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης του χρόνου εργασίας του προσωπικού, µελετηθεί το 
ενδεχόµενο κατάργησης των βιβλίων διαταγµάτων και αποφάσεων, µε ανάλογη αύξηση των 
δικαιωµάτων καταχώρισης της αγωγής, για κάλυψη των εξόδων έκδοσης διατάγµατος ή 
απόφασης, τόσο για πρώτη φορά όσο και για καθορισµένο αριθµό αντιγράφων. 

Μέρος Β 

4.5.12 Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Τα µητρώα περιουσιακών στοιχείων των 
Επαρχιακών ∆ικαστηρίων Λάρνακας-Αµµοχώστου δεν έχουν ακόµη ενηµερωθεί µε τις 
παραλαβές και εκδόσεις εξοπλισµού που έγιναν κατά τα έτη 1996-1999.  Μετά από εισήγηση 
µου ζητήθηκε η έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών για διεξαγωγή φυσικής καταµέτρησης 
των περιουσιακών στοιχείων και δηµιουργία νέων µητρώων, η οποία δόθηκε στις 6.7.2000. 

4.5.13 Μη κατάλληλη ενηµέρωση των µητρώων υποθέσεων και ποινικών ενταλµάτων.  
Παρατηρήθηκε και πάλι ότι τα µητρώα υποθέσεων των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων δεν ήταν 
ενηµερωµένα µε τον αντίστοιχο αριθµό του µητρώου ποινικών ενταλµάτων, µε αποτέλεσµα να 
µην µπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν εκδοθεί για όλες τις αποφάσεις του δικαστηρίου τα 
ποινικά εντάλµατα. 

4.5.14 Καθυστέρηση εκτέλεσης ενταλµάτων σύλληψης.  Αρκετά εντάλµατα σύλληψης 
εξακολουθούν να παραµένουν ανεκτέλεστα στα δικαστήρια ή στην Αστυνοµία, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργείται καθυστέρηση στην εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.  Σηµειώνεται 
χαρακτηριστικά ότι στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού εκκρεµούσαν στις 16.2.2000 περίπου 
300 εντάλµατα σύλληψης για τα έτη 1994-1999. 

4.5.15 Καθυστέρηση εκτέλεσης ενταλµάτων κινητής περιουσίας.  Εξακολουθεί να 
παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση ενός µεγάλου αριθµού ενταλµάτων κινητής 
περιουσίας από τους ∆ικαστικούς Επιδότες.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα Επαρχιακά 
∆ικαστήρια Λάρνακας και Αµµοχώστου υπήρχαν, στο τέλος του 1999, πάνω από 3000 
ανεκτέλεστα εντάλµατα και στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας περίπου 1500. 

4.5.16 Αναθεώρηση δικαστικών τελών.  Τα δικαστικά τέλη δεν έχουν ακόµη αναθεωρηθεί, 
παρά την πρόνοια σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών ηµερ. 30.3.98.  ΄Οπως µου 
έχει αναφερθεί, το θέµα προωθείται. 

4.5.17 Ποινικές υποθέσεις για οφειλή Φ.Π.Α.  Οι δικαστικές αποφάσεις, εναντίον όσων δε 
συµµορφώνονται προς τις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου, περιορίζονται 
µόνο στην επιβολή προστίµου,  χωρίς να αναφέρεται το οφειλόµενο ποσό του φόρου, επειδή, 
βάσει του άρθρου 55 του Νόµου 246/90, ο οφειλόµενος φόρος εισπράττεται µόνο µε αγωγή στο 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο και όχι ως χρηµατική ποινή. 
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∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών 
Μέρος Β 
4.5.18 Εκδόσεις ∆ικαστηρίου.  ΄Οπως ανέφερα στην ΄Εκθεση µου για το 1998, από το 1992 
δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου.  Μέσα στο 1999 έχουν εκδοθεί οι τόµοι 
αποφάσεων του 1992, 1993 και 1994, ενώ εκκρεµεί η έκδοση των αποφάσεων για τα υπόλοιπα 
έτη. 

4.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Μέρος Α 

4.6.1 Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό κέρδος της Τράπεζας ήταν £14,08 εκ., σε σύγκριση 
µε £8,74 εκ. το 1998, δηλαδή παρουσιάζεται αυξηµένο κατά £5,34 εκ., κυρίως λόγω της 
αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους κατά £5,4 εκ.  Οι εισπρακτέοι τόκοι για το 1999 
ήταν £69,8 εκ., σε σύγκριση µε £72,8 εκ. το 1998, ενώ οι πληρωτέοι τόκοι ανήλθαν σε 
£48,7 εκ.,σε σύγκριση µε £57,1 εκ. το 1998.  Σύµφωνα µε το άρθρο 55 των περί Κεντρικής 
Τράπεζας Νόµων, το συνολικό κέρδος, ύψους £14,08 εκ., µεταφέρεται στο Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας. 

4.6.2 Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Τράπεζας: 

 1999 1998 
 % % 

Ξένα Αποθέµατα προς Ενεργητικό 64,67 47,34 
Καταθέσεις Εµπορικών Τραπεζών προς Παθητικό 39,97 37,43 
∆άνεια στην Κυβέρνηση και Ηµικρατικούς Οργανισµούς προς 
Ενεργητικό 20,87 21,98 
Ξένα Αποθέµατα προς Κυκλοφορούν Χρήµα  313,86 226,97 
Κυκλοφορούν Χρήµα προς Παθητικό 20,60 20,86 

4.6.3 Προσωπικό.  Η Κεντρική Τράπεζα εργοδοτούσε 303 πρόσωπα, από τα οποία 279 
υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 24 σε προσωρινές θέσεις.  Οι δαπάνες προσωπικού για 
µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες, εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα ανήλθαν σε 
£7.312.455, σε σύγκριση µε £7.074.119 το 1998, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 3,4%.  Ο µέσος όρος 
κόστους εργοδότησης ανά υπάλληλο, για το έτος 1999, ανήλθε στις £24.134. 

4.6.4 ΄Αλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Στο µόνιµο προσωπικό παραχωρούνται µε 
ευνοϊκούς όρους διάφορα δάνεια, όπως στεγαστικά, εκπαιδευτικά, προσωπικά, ειδικά κ.τ.λ.  
Στις 31.12.99 το υπόλοιπο των δανείων αυτών ήταν £9,405 εκ., σε σύγκριση µε £8,587 εκ. το 
1998. 

4.6.5 Καταγραφή εξαργυρωθεισών οµολογιών.  ∆ε γίνεται χρήση του εξοπλισµού που 
αγοράστηκε για την καταγραφή και έλεγχο της γνησιότητας των εξαργυρωθεισών οµολογιών, 
ενώ παράλληλα έχουν τερµατιστεί και οι διαδικασίες που ακολουθούνταν πριν από την πιο 
πάνω αγορά, µε αποτέλεσµα να µην έχουν καταγραφεί οι οµολογίες αυτές κατά τα τελευταία 
χρόνια.  

΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιοικητής, οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο λογισµικό του 
συστήµατος και η αναθεώρηση των διαδικασιών έχουν ολοκληρωθεί και αναµένεται ότι ο 
εξοπλισµός αυτός θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2000. 
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4.6.6 Κτίριο Κεντρικής Τράπεζας.  Υπάρχουν απαιτήσεις ύψους £5,7 εκ. από τους 
εργολάβους που ανέλαβαν την κατασκευή του κτιρίου, για τις οποίες δε σηµειώνεται οτιδήποτε 
στους λογαριασµούς του 1999.  Η Τράπεζα δεν έχει υποβάλει ακόµη ανταπαιτήσεις.  
Εισηγήθηκα την άµεση επίσπευση των ενεργειών της Τράπεζας για επίλυση των εκκρεµοτήτων 
και όπως συµπεριληφθεί σχετική σηµείωση στους Τελικούς Λογαριασµούς. 

Επίσης, έχει περατωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά µε την αγωγή στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας, την οποία καταχώρισαν οι αρχιτέκτονες, σχετικά µε το κτίριο της 
Τράπεζας και την αρχιτεκτονική τους εργασία.  Αναµένεται η έκδοση της απόφασης.   

4.6.7 Κυβερνητικά Ταµεία υπό τη διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Το 
έλλειµµα των τόκων των πιο πάνω Ταµείων για το 1999, που αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
µεταξύ του εγγυηµένου επιτοκίου 7% και του επιτοκίου 6% που παραχωρείται σε Γραµµάτια 
∆ηµοσίου, το οποίο ανήλθε σε £17,74 εκ. (£15,85 εκ. το 1998), βαρύνει το Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας, όπως έγινε και στα έτη 1994-1998, χωρίς να χρεωθεί στο λογαριασµό 
κερδοζηµιών, όπως γινόταν παλαιότερα.  Βάσει συµφωνίας, το Υπουργείο Οικονοµικών έχει 
καταβάλει στην Τράπεζα το κόστος της διαφοράς µεταξύ του εγγυηµένου επιτοκίου και του 
επιτοκίου που παραχωρείται σε Γραµµάτια ∆ηµοσίου. 

Επίσης, αντιλαµβάνοµαι ότι το θέµα της µείωσης του εγγυηµένου επιτοκίου, εν όψει της γενικής 
µείωσης στα επιτόκια, εκκρεµεί ακόµη στα Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας.  Εισηγήθηκα 
όπως γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, από τα εν λόγω Υπουργεία, ώστε το θέµα να διευθετηθεί 
το συντοµότερο δυνατό. 

4.6.8 Γενικό σχέδιο άµεσης δράσης.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, έχει ετοιµαστεί σχέδιο 
δράσης, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται µε σεισµούς, πυρκαγιές και 
ληστείες, αλλά θα πρέπει οι προσπάθειες να συνεχιστούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου, 
ώστε αυτό να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που ενδεχοµένως  να 
προκύψουν. 

4.6.9 Προσφορές και προγραµµατισµός για επανεκτυπώσεις χαρτονοµισµάτων και 
οµολογιών αποταµιεύσεως.  Παρατηρήθηκε ότι έγιναν, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές, 
επανεκτυπώσεις χαρτονοµισµάτων των £10 και £1, για τις οποίες καταβλήθηκε εντός του 1999 
ποσό £413.270, µε επαναδιαπραγµάτευση της τιµής µε τους επιτυχόντες προσφοροδότες της 
προηγούµενης εκτύπωσης, ώστε να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες.  Το ίδιο παρατηρήθηκε σε 
ορισµένες περιπτώσεις επανεκτύπωσης οµολογιών αποταµιεύσεως εντός του 1998.  ΄Εχω την 
άποψη ότι η παρακολούθηση των αποθεµάτων και ο σχετικός προγραµµατισµός θα πρέπει να 
γίνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρίσταται ανάγκη επανεκτύπωσης χωρίς τη διαδικασία 
προσφορών. 

Ο ∆ιοικητής µε πληροφόρησε ότι οι νέες επανεκτυπώσεις γίνονται κατόπι προκήρυξης διεθνών 
προσφορών. 

4.6.10 Προσφορές.  Οι καθορισµένες γραπτές οδηγίες για τη διεξαγωγή των προσφορών δεν 
έχουν αναθεωρηθεί από το 1984 και παρουσιάζουν κενά και αδυναµίες.  Για ενδυνάµωση του 
εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση των προσφορών, εισηγήθηκα όπως οι οδηγίες αυτές 
αναθεωρηθούν στα πλαίσια των ίδιων βασικών αρχών που διέπουν τη νέα Νοµοθεσία για τις 
προσφορές του ∆ηµοσίου, η οποία έχει πρόσφατα εκσυγχρονιστεί και εναρµονιστεί µε τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, οι Οδηγίες είναι υπό αναθεώρηση και 
αναµένεται να συµπληρωθούν µέχρι το τέλος του 2000. 
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4.6.11 Εσωτερικές οδηγίες.  Η ετοιµασία ολοκληρωµένων εσωτερικών οδηγιών για τις 
εργασίες της Τράπεζας, όπως για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Αξιογράφων και άλλων 
Τµηµάτων, εκκρεµεί, παρόλο που, όπως αντιλαµβάνοµαι, έχουν δοθεί από καιρό σχετικές 
οδηγίες από το ∆ιοικητή για κωδικοποίηση και συµπλήρωση των υφιστάµενων διαδικασιών που 
καλύπτουν το όλο φάσµα των εργασιών της Τράπεζας. 

Ο ∆ιοικητής µε πληροφόρησε ότι οι εσωτερικές οδηγίες για τη λειτουργία του Swift έχουν 
ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Σεπτεµβρίου 2000. 

4.6.12 Επαναγορά αυτοκινήτων.  Τέσσερα αυτοκίνητα, τα οποία, σύµφωνα µε το σχετικό 
συµβόλαιο του υπογράφηκε, έπρεπε να επαναγοράσει ο προµηθευτής σε συγκεκριµένη τιµή, 
επαναγοράστηκαν σε τιµή πέρα από 30% χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα η Τράπεζα να 
επιβαρυνθεί µε τη διαφορά. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Τράπεζας, η τιµή που προσφέρθηκε αντιπροσώπευε την αξία 
των αυτοκινήτων κατά το χρόνο επαναγοράς τους. 

4.6.13 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  Το όλο θέµα του τρόπου παρουσίασης των λογαριασµών 
της Τράπεζας, σε συσχετισµό µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την τακτική που υιοθετείται 
και από άλλες Κεντρικές Τράπεζας αναπτυγµένων χωρών, χρειάζεται να µελετηθεί το 
συντοµότερο και να παρακολουθείται πάνω σε συνεχή βάση.  ΄Οπου τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα δεν τηρούνται, θα πρέπει να δίνεται επαρκής αιτιολογία.  Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις 
οδηγίες της Τράπεζας που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο 1999, οι εµπορικές τράπεζες 
υποχρεώνονται, στα πλαίσια της προσπάθειας εναρµόνισης µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, να 
εφαρµόζουν από το 1999 τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

4.6.14 Νέο Λογιστικό Σύστηµα.  Το 1999 άρχισε να εφαρµόζεται το νέο λογιστικό σύστηµα 
στην Τράπεζα, το οποίο, ωστόσο, παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες, όπως, για παράδειγµα, 
αυτές που σχετίζονται µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται, οι οποίες και δεν έχουν 
καταγραφεί, τις καταστάσεις που χρειάζονται αναφορικά µε τους ρόλους των χρηστών και τα 
ίχνη ελέγχου που καταγράφονται στο σύστηµα.  Αντιλαµβάνοµαι ότι γίνονται προσπάθειες για 
ενδυνάµωση του συστήµατος το συντοµότερο, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για την 
πλήρη εφαρµογή όλων των τµηµάτων του. 

4.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

4.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
Μέρος Α 
4.8.1 Εσωτερικός ΄Ελεγχος.  Εντοπίστηκαν ορισµένες λανθασµένες κατανοµές δαπανών σε 
µη ενδεδειγµένα ΄Αρθρα του Προϋπολογισµού, πράγµα που δείχνει ότι δεν ασκείται επαρκής 
εσωτερικός έλεγχος, µε αποτέλεσµα, σε µερικές περιπτώσεις, υπερβάσεις σε συγκεκριµένα 
Κονδύλια να καλυφθούν από εξοικονοµήσεις άλλων Κονδυλίων, σε αντίθεση µε τον περί 
Προϋπολογισµού Νόµο και σχετικές οδηγίες.  Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι οι 
λανθασµένες χρεώσεις αφορούσαν µεµονωµένες περιπτώσεις. 

4.9 EΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 
Μέρος Α 

4.9.1 Απώλειες και ζηµιές που προκαλούνται σε περιουσιακά στοιχεία και άλλα υλικά 
της Εθνικής Φρουράς.  Στις 31.12.99 εκκρεµούσε η τακτοποίηση κοστολογίων ύψους 
£349.957 που χρονολογούνται από το 1990.  Κατά τη διάρκεια του έτους εισπράχθηκε ποσό 
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ύψους £20.658, ενώ ποσό £30.437, µε απόφαση της Ιεραρχίας, διαγράφηκε.  Κοστολόγια 
µεγάλης αξίας, σχετικά µε ζηµιές σε υλικά και συστήµατα, συνήθως παραµένουν σε 
εκκρεµότητα για µακρά χρονική περίοδο, σε αντίθεση µε τη σχετική Πάγια ∆ιαταγή. 

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις αγωγών που, ενώ επιδικάστηκαν υπέρ της ∆ηµοκρατίας, δεν 
υπήρξε συµµόρφωση του κατηγορούµενου.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι οι πλείστες περιπτώσεις 
κοστολογίων που εκκρεµούν αφορούν κοστολόγια, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο είτε της 
εκδίκασης είτε της διεξαγωγής των αναγκαίων ανακρίσεων, και ζήτησε από το Γ.Ε.Ε.Φ. να 
επισπεύσει τις διαδικασίες τακτοποίησης τους. 

4.9.2 'Οπλα και πυροµαχικά.  Τα αποθέµατα όπλων και πυροµαχικών που υπήρχαν στις 
31.12.99 δεν καταµετρήθηκαν από την Υπηρεσία µου, ούτε από τον Κλάδο Ελέγχου Αποθηκών 
του Γενικού Λογιστηρίου.  Το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς απέστειλε στην Υπηρεσία 
µου πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρεται ότι έγινε από την Εθνική Φρουρά η καταµέτρηση τους 
και ότι αυτά συµφωνούσαν µε τα λογιστικά υπόλοιπα των καρτελών αποθήκης, εκτός από 
ορισµένες περιπτώσεις για τις οποίες διεξάγονται ανακρίσεις. 

4.9.3 Καταβολή αποζηµιώσεων.  Αποζηµιώσεις καταβάλλονται κατόπιν εξώδικου 
συµβιβασµού, αποφάσεων του δικαστηρίου ή αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου.  Κατά 
το 1999 καταβλήθηκε το ποσό των £587.440, σε σύγκριση µε £285.986 το 1998, για αγωγές 
(£410.671) ή για αποζηµιώσεις σε ιδιώτες για ζηµιές ή καταστροφές που προκλήθηκαν από την 
Εθνική Φρουρά (£114.487) , καθώς επίσης και διάφορα κατά χάρη ποσά σε οικογένειες 
εθνοφρουρών που απεβίωσαν κατά τη στρατιωτική τους θητεία (£40.000) ή τραυµατίστηκαν σε 
οδικά δυστυχήµατα (£22.282). 

Παρατηρείται αύξηση της αποζηµίωσης για ζηµιές και καταστροφές κατά τη διάρκεια ασκήσεων 
και επισήµανα την ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων για περιορισµό της. 

4.9.4 Σίτιση εθνοφρουρών.   Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε µη συµµόρφωση 
προµηθευτών σε υποδείξεις του Υπουργείου, αναφορικά µε τις ενδεδειγµένες προδιαγραφές 
τροφίµων και παραβάσεις ειδικών όρων των συµβολαίων τους.  Παρόλο που στους 
προµηθευτές επιβλήθηκαν ανάλογα πρόστιµα, όπως και στο παρελθόν, αυτά δε φαίνεται να 
αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τη µη επανάληψη των παραβάσεων.  Το Υπουργείο µε 
πληροφόρησε ότι η µη συµµόρφωση προµηθευτών προς τις υποδείξεις του αφορά µικρές 
παρεκκλίσεις από το Κυπριακό Πρότυπο συγκεκριµένων τροφίµων, όπως λίπος και υγρασία, τα 
οποία δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους για ανθρώπινη κατανάλωση. 

4.9.5 Καύσιµα 

(α)   Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε στις καταστάσεις πετρελαιολιπαντικών που 
αποστέλλουν οι Μονάδες στον Κλάδο Καυσίµων του Υπουργείου, διαπιστώθηκε ότι, πέρα από 
τα προβλήµατα καθυστέρησης στην υποβολή και τη µη κατάλληλη ενηµέρωση των µηνιαίων 
καταστάσεων, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν διακυµάνσεις στο µέσο όρο διανυθέντων 
χιλιοµέτρων ανά λίτρο καυσίµων, για τα ίδια οχήµατα/µηχανήµατα.  Επιπρόσθετα, σε ορισµένες 
περιπτώσεις φαίνεται ότι δε διενεργήθηκαν από τα Οικονοµικά ΄Οργανα των Μονάδων φυσικές 
καταµετρήσεις των αποθεµάτων των καυσίµων στο τέλος κάθε µήνα, σε αντίθεση µε σχετική 
Πάγια ∆ιαταγή της Εθνικής Φρουράς.  Αναφορικά µε τις διακυµάνσεις στο µέσο όρο 
διανυθέντων χιλιοµέτρων ανά λίτρο καυσίµων ορισµένων οχηµάτων/µηχανηµάτων, το 
Υπουργείο ΄Αµυνας τις αποδίδει στη λειτουργία τους σε στάσιµη κατάσταση κατά τη διάρκεια 
επιφυλακής ή συντήρησης τους, καθώς και στην κίνηση τους σε ανώµαλο έδαφος.  Επίσης, για 
επίλυση των προβληµάτων καθυστέρησης στην υποβολή και στη µη κατάλληλη ενηµέρωση των 
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µηνιαίων καταστάσεων καυσίµων, το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι προβαίνει σε 
παραστάσεις προς τις διάφορες Μονάδες, για συµµόρφωση µε τις πρόνοιες της σχετικής 
Πάγιας ∆ιαταγής. 

(β) Η µηχανογράφηση του συστήµατος επεξεργασίας καυσίµων, η οποία αναπτύσσεται σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθυστερεί, κυρίως λόγω αδυναµιών που 
παρατηρούνται στο συντονισµό ενεργειών και στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 
εµπλεκόµενων Κυβερνητικών Τµηµάτων και του Γ.Ε.Ε.Φ.  

Το Υπουργείο ΄Αµυνας µε πληροφόρησε ότι το Γ.Ε.Ε.Φ. έχει ετοιµάσει τα σχετικά αρχεία 
πληροφοριών και αναµένεται η ολοκλήρωση και εφαρµογή του συστήµατος από το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

4.9.6 Προµήθεια εσωτερικών επενδύσεων 

(α) Το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών ζήτησε από τον προσφοροδότη την 
αντικατάσταση 2240 σετ φανέλων και σλιπ, συνολικής αξίας £7.392, που δεν πληρούσαν τις 
προδιαγραφές, λόγω απόκλισης στη µεταβολή των διαστάσεων µετά την πλύση στους 50°C.  Ο 
προσφοροδότης προχώρησε στην αντικατάσταση τους και, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές 
εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν παρουσίασαν και πάλι αποκλίσεις στις διαστάσεις, το 
Τµήµα προχώρησε στην αποδοχή των υλικών και στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 
εξέτασης/παραλαβής.  Η άποψη του Τµήµατος είναι ότι οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές δε 
θεωρήθηκαν ουσιώδεις από την Επιτροπή Παραλαβής και για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς, τα παραλαµβανόµενα είδη µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. 

(β) Η Τεχνική Επιτροπή Υφασµάτων και Ειδών ΄Ενδυσης αποφάσισε να απορρίψει 1890 σετ 
(φανέλες και σλιπ) και 1500 φανέλες, συνολικής αξίας περίπου £8.300, που παρέδωσε ο 
προσφοροδότης για ολοκλήρωση της παραγγελίας, λόγω σοβαρών αποκλίσεων από τις 
προδιαγραφές.  Ζητήθηκε από τον προσφοροδότη να παραλάβει τις απορριφθείσες ποσότητες 
και να τις αντικαταστήσει, χωρίς µέχρι την ηµέρα του ελέγχου να το έχει πράξει.  Το Τµήµα µε 
πληροφόρησε ότι ο προσφοροδότης έχει στο µεταξύ αντικαταστήσει τα πιο πάνω είδη ένδυσης 
και η τελική παραλαβή τους έχει ολοκληρωθεί. 

4.9.7 Παρέκκλιση από την ορθή διαδικασία παραλαβής υλικών της Εθνικής Φρουράς.  
Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες παραλαβής υλικού, όπως 
προβλέπεται στους περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Κανονισµούς του 1999. 

Συγκεκριµένα, σε δύο παραγγελίες για αγορά σάκων ιµατισµού για το Ναυτικό και πουλόβερ για 
το Ναυτικό και την Αεροπορία, συνολικής αξίας περίπου £18.000, δεν ετοιµάστηκαν πρακτικά 
εξέτασης και παραλαβής, αλλά ούτε και υπάρχει ένδειξη ότι έγιναν εργαστηριακοί έλεγχοι πριν 
από τη σχετική παραλαβή.  Αντίθετα, έγινε µακροσκοπικός έλεγχος µόνο και παραλήφθηκαν τα 
πιο πάνω λόγω άµεσης ανάγκης.  Επισηµαίνεται ότι για τους σάκους ιµατισµού και τα 
πουλόβερ, που αγοράστηκαν για το στρατό ξηράς µε τις ίδιες παραγγελίες, έγιναν 
εργαστηριακές αναλύσεις, σύµφωνα µε τις οποίες µεγάλη ποσότητα πουλόβερ έχει απορριφθεί, 
λόγω απόκλισης στη µεταβολή διαστάσεων µετά την πλύση.  Επίσης, µεγάλη ποσότητα σάκων 
ιµατισµού έγινε αποδεκτή, µε αποκοπή 1% της αξίας τους, λόγω απόκλισης από τις 
προδιαγραφές σε µία παράµετρο.  Το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών συµφώνησε 
ότι δεν τηρήθηκαν οι ορθές διαδικασίες παραλαβής των πιο πάνω υλικών και ανέφερε ότι η 
παραλαβή έγινε µε γνώµονα την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξυπηρέτηση του δηµόσιου 
συµφέροντος. 
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4.9.8 Προµήθεια σκόνης (toner) φωτοτυπικών µηχανών.  Ο επιτυχών προσφοροδότης 
υπέβαλε δύο εναλλακτικές προσφορές, µια για προµήθεια αυθεντικών toner και άλλη για 
προµήθεια ισοδύναµων toner και τελικά η κατακύρωση έγινε για προµήθεια 56 διαφορετικών 
αυθεντικών toner.  Ο προσφοροδότης για ορισµένα είδη δεν παρέδωσε τα αυθεντικά toner, 
αλλά ισοδύναµα, ενώ πληρώθηκε για όλη την ποσότητα µε τις τιµές των αυθεντικών toner, µε 
αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετο κόστος ύψους £1.371,88 (διαφορά 
µεταξύ τιµής αυθεντικών και ισοδύναµων toner που παραλήφθηκαν). 

΄Οπως έχω πληροφορηθεί, η επιτροπή παραλαβής αποδέχθηκε τα ισοδύναµα toner µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών. 

4.9.9 Καθυστέρηση στην εκτέλεση παραγγελιών.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις οι προµηθευτές καθυστερούν να εκτελέσουν τις παραγγελίες για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, είτε για όλη την ποσότητα, είτε για µέρος αυτής, γεγονός που πιθανόν να δηµιουργεί 
προβλήµατα στην Εθνική Φρουρά, χωρίς να λαµβάνονται εναντίον τους τα µέτρα που 
προβλέπονται στους σχετικούς όρους των προσφορών. 

Το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών µε πληροφόρησε ότι αρκετοί προσφοροδότες 
έχουν ήδη προβεί στην εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των υλικών µε καθυστέρηση, 
ενώ σε δύο περιπτώσεις έγινε κατάσχεση των εγγυητικών πιστής εκτέλεσης των παραγγελιών. 

4.9.10 Μη ανανέωση εγγυητικών για παραγγελίες που εκκρεµούν.  Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, ενώ οι εγγυητικές που είχαν καταθέσει οι προσφοροδότες είχαν λήξει, δε 
λήφθηκαν τα κατάλληλα µέτρα για ανανέωση τους, όπως προβλέπεται στους σχετικούς 
Κανονισµούς, παρά το γεγονός ότι οι παραγγελίες δεν είχαν συµπληρωθεί.  Για το λόγο αυτό 
δεν ήταν δυνατή η κατάσχεση των εγγυητικών στις περιπτώσεις όπου οι προσφοροδότες 
αδυνατούσαν να εκτελέσουν τις παραγγελίες ή αρνούνταν να αντικαταστήσουν υλικά που ήταν 
εκτός προδιαγραφών. 

Μέρος Β 
4.9.11 Σχέδιο διακίνησης εθνοφρουρών.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις 
µου, στα πλαίσια εφαρµογής του σχεδίου διακίνησης εθνοφρουρών παρατηρούντα τα 
ακόλουθα: 

(α)  Ενώ η έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, ηµερ. 1.7.91, η οποία δόθηκε για 
παράκαµψη της  διαδικασίας των προσφορών, βασίστηκε στην προϋπόθεση ότι η ετήσια 
δαπάνη για τη λειτουργία των σχεδίων θα ήταν της τάξης των £110.000, αυτή ανήλθε το 1999 
σε περίπου £465.400, σε σύγκριση µε £431.542 το 1998. 

(β)   Καταβάλλεται επιπρόσθετη χρέωση 5% πάνω στο συνολικό ποσό του τιµολογίου που 
χρεώνεται από τις αυτοκινητιστικές οργανώσεις, µε το δικαιολογητικό της κάλυψης αυξηµένων 
κόστων για διαδροµές που γίνονται τις αργίες και τις Κυριακές.  Σηµειώνεται ότι για το 1999 η 
επιπρόσθετη χρέωση ήταν  £22.162, σε σύγκριση µε £20.550 το 1998. 

(γ) Μετά από συσκέψεις που έγιναν στο Υπουργείο ΄Αµυνας στις 29.5.98 και στις 18.12.98, 
στις οποίες συµφωνήθηκε η άµεση βελτίωση των υφιστάµενων δροµολογίων και ενίσχυση των 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, υποβλήθηκαν από το Γ.Ε.Ε.Φ. τον Ιανουάριο του 2000: 

(i) Πίνακας δροµολογίων µε ενοποίηση/συγχώνευση υφιστάµενων, 

(ii) πέντε νέα δροµολόγια για τα οποία ζητήθηκε χιλιοµέτρηση και καθορισµός κοµίστρων από 
το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, και 
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(iii) σύστηµα ενίσχυσης της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. 

Από έλεγχο συγκεκριµένων δροµολογίων που λειτουργούσαν τόσο κατά το 1999 όσο και κατά 
το 1998, παρατηρήθηκε µεγάλη διακύµανση της δαπάνης µεταξύ των δύο ετών.  ∆ιαπιστώθηκε 
επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες αναβάθµισης του σχεδίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται 
παράπονα από εθνοφρουρούς αναφορικά µε τη διακίνηση τους. 

Το Υπουργείο ΄Αµυνας µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

-Η αύξηση της ετήσιας δαπάνης οφείλεται στην εφαρµογή από το 1995 αναθεωρηµένου 
Σχεδίου ∆ιακίνησης Εθνοφρουρών, µε τη συµπερίληψη νέων δροµολογίων για εξυπηρέτηση 
εθνοφρουρών που υπηρετούν σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, τη συµπερίληψη στο 
πιο πάνω Σχέδιο των οπλιτών της Ε.Λ.∆.Υ.Κ., καθώς και στην επιβολή του Φ.Π.Α. και στην 
αύξηση του αριθµού των εθνοφρουρών που διακινούνται µε βάση το Σχέδιο. 

-Η επιπρόσθετη χρέωση 5% για διαδροµές που πραγµατοποιούνται κατά τις αργίες και τις 
Κυριακές παραχωρήθηκε µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµικών. 

- Σε σύσκεψη που έγινε στις 12.9.2000, επαναβεβαιώθηκε η ανάγκη καλύτερης εφαρµογής του 
Σχεδίου, µε τη συγχώνευση και δηµιουργία νέων δροµολογίων, καλύτερο προγραµµατισµό και 
συντονισµό και µε την παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, για καλύτερη 
απόδοση του Σχεδίου και µείωση της δαπάνης. ΄Οσο αφορά τη διακύµανση της δαπάνης, για 
συγκεκριµένα δροµολόγια κατά τα έτη 1998 και 1999, αυτή, σύµφωνα µε το Υπουργείο, 
οφείλεται στη διαφοροποίηση της στελέχωσης των Μονάδων. 

4.9.12 Προµήθεια υφάσµατος.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, ύφασµα 
για καλοκαιρινές στολές αξιωµατικών συνολικής αξίας περίπου £25.000, που παραδόθηκε από 
τον επιτυχόντα προσφοροδότη, ήταν εκτός προδιαγραφών και, λόγω αδυναµίας του να το 
αντικαταστήσει, το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών, το 1997, αγόρασε ύφασµα από 
άλλο προµηθευτή, καταβάλλοντας επιπρόσθετο ποσό περίπου £3.500.  Κατασχέθηκε η 
εγγυητική του προσφοροδότη ύψους £2.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό των £1.500 δεν 
καταβλήθηκε.  Το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών καταχώρισε αγωγή εναντίον του 
προσφοροδότη για το ποσό των περίπου £1.500. 

4.10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

4.11 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 
Μέρος Α 
4.11.1 Μονάδα αφαλάτωσης νερού στη ∆εκέλεια - Αύξηση της αγοράς νερού από το 
∆ηµόσιο από 20000 κυβ.µ. σε 40000 κυβ.µ. την ηµέρα.  ΄Οπως ανέφερα στην προηγούµενη 
΄Εκθεση µου, µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας µου, ορίστηκε επιτροπή από λειτουργούς του 
Γενικού Λογιστηρίου, του Γραφείου Προγραµµατισµού και του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, 
για να εξετάσει το πραγµατικό κόστος παραγωγής της επιπλέον ποσότητας νερού και να 
ετοιµάσει έκθεση σχετικά µε τη λογικότητα της τιµής αγοράς που συµφωνήθηκε.  Το Σεπτέµβριο 
1999, η επιτροπή υπέβαλε την έκθεση της, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η επιπλέον 
ποσότητα νερού θα έπρεπε να πωλείται στο ∆ηµόσιο κατά 7,5 σεντ το κυβικό µέτρο φθηνότερα, 
δηλαδή £547.500 το χρόνο.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ζήτησε τον Ιανουάριο 2000 τη 
γνωµοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα διαπραγµάτευσης µε 
τον εργολάβο, για άµεση µείωση της τιµής της επιπλέον ποσότητας νερού κατά 7,5 σεντ το 
κυβικό µέτρο.  Ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγήθηκε το Φεβρουάριο 2000 όπως προταθεί στον 
εργολάβο ότι, εφόσον υπάρχουν αλλαγές στους αρχικούς συντελεστές καθορισµού της τιµής, 
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τότε πρέπει να αλλάξει και η τιµή µονάδας της επιπλέον ποσότητας νερού.  Σε περίπτωση 
άρνησης του εργολάβου, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγήθηκε να εφαρµοστούν οι πρόνοιες του 
συµβολαίου για παραποµπή της διαφοράς σε διαιτησία.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε 
επιστολή του τον Ιούνιο 2000 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ανέφερε ότι, σύµφωνα 
µε τα σχετικά άρθρα του συµβολαίου, δεν υπάρχει βάση για αλλαγή της τιµής, ούτε και για 
παραποµπή του θέµατος σε διαιτησία, και εισηγείται άλλες λύσεις, δεδοµένης της θέσης του 
εργολάβου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά. 

4.11.2 Επέκταση της Μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας.  Το Υπουργικό Συµβούλιο 
αποφάσισε το Φεβρουάριο 2000 τη µελλοντική αύξηση της παραγωγής της µονάδας κατά 
11666 κυβικά µέτρα νερού ηµερησίως.  Το Τµήµα ανέλαβε να διαπραγµατευτεί την τιµή 
πώλησης της επιπλέον ποσότητας νερού µε τον εργολάβο και, τον Ιούνιο 2000, υπέβαλε το 
θέµα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, αναφέροντας ότι ο 
εργολάβος επιµένει στην τιµή των 35 σεντ το κυβικό µέτρο, την οποία το Τµήµα θεωρεί ψηλή, 
λαµβάνοντας υπόψη την αρχική προσφορά και την αξία της επέκτασης.  Η Επιτροπή 
αποφάσισε να προτείνει στον εργολάβο την τιµή των 33 σεντ το κυβικό µέτρο νερού, όµως η 
Υπηρεσία µου, αξιολογώντας τα δεδοµένα του αρχικού συµβολαίου και αυτά της επέκτασης, 
εξέφρασε την άποψη ότι η τιµή του νερού της επέκτασης θα έπρεπε να είναι χαµηλότερη.  
Τελικά, µετά από διαπραγµατεύσεις, ο εργολάβος αποδέχθηκε τον Ιούλιο 2000 την τιµή των 32 
σεντ ανά κυβικό µέτρο νερού.  Σηµειώνεται ότι η τιµή του συµβολαίου για την αρχική ποσότητα 
των 40000 κυβικών µέτρων ηµερησίως είναι 42,2 σεντ ανά κυβικό µέτρο. 

4.11.3 Κεντρικός Αγωγός Νερού από Τερσεφάνου προς Λευκωσία.  ΄Οπως ανέφερα και 
σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, προέκυψε καθυστέρηση 132 ηµερών στα έργα Πολιτικής 
Μηχανικής και το Τµήµα σύστησε προς το Γενικό Λογιστή την πληρωµή £164.081, ως 
αποζηµίωση στον εργολάβο για έξοδα που υπέστη λόγω της καθυστέρησης του έργου.  Οι 
οικονοµικές απαιτήσεις του εργολάβου οφείλονται κυρίως στην παράλειψη του Τµήµατος να 
υποδείξει στα σχέδια των προσφορών τις υπόγειες υπηρεσίες (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ. κ.τ.λ.), καθώς 
και στα σοβαρά προβλήµατα και καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω προµήθειας 
ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και βαλβίδων, η οποία έγινε µέσω ξεχωριστών προσφορών. 

Σε σχετική απάντηση του ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι, 
επειδή από το 1992, όταν άρχισε η µελέτη του σωληναγωγού, για τεχνικούς λόγους η πορεία 
του άλλαξε πολλές φορές, το Τµήµα δε ζήτησε από την Αρχή Ηλεκτρισµού και την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών να υποδείξουν τις υπόγειες υπηρεσίες τους.  Σχετικά µε την κακή ποιότητα 
των εξαρτηµάτων, ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι οι εργολάβοι προµηθευτές έχουν 
προειδοποιηθεί ότι το Τµήµα θα προβεί στην αποκοπή χρηµατικών ποσών που δυνατό να 
καταβάλει στον εργολάβο. 

Ενώ έχουν γίνει αρκετές διαβουλεύσεις µε τον εργολάβο για διευθέτηση των διαφορών, χωρίς 
αποτέλεσµα, τον Οκτώβριο 1999 ο τελευταίος υπέβαλε πρόσθετες απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα 
το συνολικό ποσό διεκδικήσεων να ανέρχεται σε £1,17 εκ. 

4.11.4 Μείζονα υδατικά έργα κοιλάδων ∆ιαρίζου, ΄Εζουσας και ΄Υδρευσης Πάφου.  
΄Οπως ανέφερα στην Ετήσια ΄Εκθεση µου για το 1998, τον Αύγουστο του 1991 υπογράφηκε 
πενταετές συµβόλαιο µε ξένο οίκο Συµβούλων Μηχανικών, µε χρονοδιάγραµµα µελέτης και 
υλοποίησης των έργων.  Το συµβόλαιο, αξίας $1,5 εκ., προνοεί επίσης την καταβολή και άλλων 
µηνιαίων πληρωµών για τις υπηρεσίες των επιβλεπόντων και άλλων Μηχανικών.  Επειδή η 
πρόοδος του Σχεδίου παρουσιάζει σοβαρή καθυστέρηση, τον Ιανουάριο του 1999 οι Σύµβουλοι 
Μηχανικοί ζήτησαν επαναδιαπραγµάτευση του συµβολαίου.  Λόγω της καθυστέρησης αυτής και 
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για άλλους λόγους, οι Σύµβουλοι υπέβαλαν απαίτηση για επιπλέον πληρωµή περίπου 
£430.000. 

Το Τµήµα αξιολόγησε την απαίτηση των Συµβούλων, την οποία και απέστειλε, το Νοέµβριο 
1999, στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για απόψεις αναφορικά µε τη νοµική πτυχή του 
θέµατος. 

4.11.5 Μείζονα υδατικά έργα ∆ιαρίζου-΄Εζουσας  −  Αρδευτικά ∆ίκτυα.  ΄Οπως ανέφερα 
και στην ΄Εκθεση µου για το 1998, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, απαντώντας σε 
σχετικές παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε, τον Ιούλιο 1998, ότι, εν όψει των νέων 
υδρολογικών στοιχείων, του µεγάλου κόστους κατασκευής του αρδευτικού δικτύου και άλλων 
δεδοµένων, το Υπουργείο προγραµµάτιζε την επαναξιολόγηση του έργου και ενδεχοµένως την 
αναθεώρηση της ολικής έκτασης της γης που θα αρδευθεί. 

Το Μάρτιο 2000 ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή να µε πληροφορήσει κατά πόσο έγινε 
επαναξιολόγηση της βιωσιµότητας των πιο πάνω αρδευτικών δικτύων, η δαπάνη των οποίων 
υπολογίστηκε συνολικά στα περίπου £28,7 εκ.  Για το θέµα αυτό το Γραφείο Προγραµµατισµού 
εξέφρασε την άποψη ότι, κάτω από τις περιστάσεις (συνεχιζόµενη ανοµβρία, ψηλά κόστα), δεν 
µπορεί να δικαιολογηθεί στο παρόν στάδιο η προώθηση αρδευτικών έργων, αλλά προέχουν τα 
έργα υδατοπροµήθειας, για αντιµετώπιση των συνεπειών της ανοµβρίας. 

4.11.6 Εκτέλεση έργων κοινής συνεισφοράς.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο ορισµένων 
Αρδευτικών ΄Εργων και ΄Εργων Βελτίωσης Υδατοπροµηθειών Χωριών, έχει διαπιστωθεί για µια 
ακόµη φορά σοβαρή αδυναµία στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.  ∆εν εφαρµόζονται οι 
σωστές διαδικασίες που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την τήρηση 
στοιχείων, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ των οικονοµικών 
στοιχείων που τηρούνται στις Τεχνικές Υπηρεσίες και αυτών του Λογιστηρίου.  ∆ε γίνεται 
συµφιλίωση των δαπανών των διαφόρων έργων και δεν ετοιµάζονται για όλα τα έργα εκθέσεις 
προόδου, ενδιάµεσες εκθέσεις και τελικές εκθέσεις, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενες 
κοινότητες να µην έχουν την αναγκαία πληροφόρηση. 

4.11.7 Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο των λογαριασµών ήταν 
£2,3 εκ. και περιλαµβάνει £0,86 εκ. για εγγυήσεις προσφορών και £0,97 εκ. καταθέσεις ποσών 
που αφορούν υδατοπροµήθεια και αρδευτικά έργα.  Σε αρκετές περιπτώσεις, µετά τη 
συµπλήρωση των έργων, τα υπόλοιπα των καταθέσεων των Αρδευτικών Αρχών δεν 
επιστρέφονται από το Τµήµα και παραµένουν στο λογαριασµό καταθέσεων, για µελλοντική 
συντήρηση των έργων ή για κάλυψη αποζηµιώσεων σχετικά µε απαλλοτριώσεις.  

4.11.8 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Τα υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων στις 
31.12.99 ήταν £32 εκ., σε σύγκριση µε £27 εκ. κατά το προηγούµενο έτος, σηµειώθηκε δηλαδή 
αύξηση £5 εκ.  Κατά το 1999 εισπράχθηκε ποσό £4,5 εκ. από τις καθυστερήσεις που υπήρχαν 
µέχρι 31.12.98, ενώ τα έσοδα για το 1999, που παραµένουν ανείσπρακτα στο τέλος του έτους, 
ανέρχονταν σε £9,2 εκ. και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 28,93% του συνόλου των 
καθυστερήσεων.  Παρά τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
για την είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών, δε σηµειώθηκε ουσιαστική πρόοδος.  Ποσό 
£3,8 εκ. οφειλόταν στις 31.12.99 από δεκαεννέα ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια, που 
αρνήθηκαν να υπογράψουν τα σχετικά συµβόλαια αποπληρωµής των καθυστερηµένων 
οφειλών.  Μέχρι σήµερα υπογράφηκαν είκοσι συµβόλαια αποπληρωµής, συνολικού ύψους 
£0,99 εκ. 
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Επίσης, τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας και Λάρνακας,  που  οφείλουν τα ποσά 
των £4,6 εκ. και £1,6 εκ., αντίστοιχα, δεν τα αποδέχονται, µε τη δικαιολογία ότι 
αντιπροσωπεύουν αύξηση της τιµής πώλησης του νερού, χωρίς παράλληλα να έχει εγκριθεί για 
την ίδια περίοδο και η αύξηση των τελών πώλησης νερού στους καταναλωτές.  Εξάλλου, το  
Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού δεν έχει καταβάλει το ποσό του £1,1 εκ., που 
αντιπροσωπεύει δικαιώµατα άντλησης νερού από το υδροφόρο στρώµα Γερµασόγειας για τα 
έτη 1987-1999, επειδή αρνείται να αποδεχθεί τις τιµές πώλησης νερού που όρισε το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 

Εισηγήθηκα όπως επισπευσθεί η ετοιµασία και έγκριση Κανονισµών που θα διέπουν την 
επιβολή και είσπραξη των τελών των υδατικών έργων, καθώς επίσης και η διευθέτηση του 
θέµατος των πηγών ΄Αλασσας. 

4.11.9 Μείζονα Υδατικά ΄Εργα Ξυλούρικου.  Οι συνολικές δαπάνες της περιόδου 1991-
1998 για το πιο πάνω έργο ανήλθαν σε £237.454 και αντιπροσωπεύουν δαπάνες για σχέδια, 
µελέτες και προκαταρκτικές εργασίες.  Τον Ιούλιο του 1998, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος αποφάσισε την αναστολή της περαιτέρω τελικής µελέτης για µια από 
τις λιµνοδεξαµενές, εν όψει του πορίσµατος της τεχνοοικονοµικής µελέτης, µε βάση το οποίο 
κρίνεται ότι το έργο δεν είναι βιώσιµο.  Από τη συνολική πρόνοια των £250.000 του 
Προϋπολογισµού του 1999, δεν πραγµατοποιήθηκε οποιαδήποτε δαπάνη.  Στους 
Προϋπολογισµούς του 2000 περιλαµβάνεται ονοµαστική πρόνοια ύψους £10.000, για έναρξη 
των κατασκευαστικών εργασιών, σε περίπτωση που θα αποφασιστεί η υλοποίηση του έργου 
για κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς. 

4.11.10 Αξιοποίηση Κυβερνητικών Γεωτρήσεων.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται 
από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, το συνολικό κόστος για τις 256 γεωτρήσεις, που 
κοστολογήθηκαν µέχρι 31.12.99, για λογαριασµό του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, ήταν 
£2.134.754.  Η διαδικασία παρακολούθησης, βεβαίωσης και έγκαιρης τακτοποίησης των 
υποχρεώσεων του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων προς το Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 
τέθηκε σε εφαρµογή εντός του 1998, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα που δηµιουργούνταν στην 
ορθολογιστική παρακολούθηση και εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισµών να περιοριστούν.  
΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, για 85 γεωτρήσεις συνολικού κόστους 
£770.985, οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί πριν από µερικά χρόνια, δεν έχει ακόµη τακτοποιηθεί η 
οφειλή τους, και µελετώνται τρόποι εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων και του αντίστοιχου 
µερίδιου συνεισφοράς της κάθε κοινότητας, για την οποία αξιοποιήθηκε η γεώτρηση. 

4.11.11 Εργαστήρια Κατασκευών και Συντήρησης.  Οι κυριότερες δραστηριότητες των 
εργαστηρίων κατασκευών και συντήρησης συνίστανται: 

(i) Στην κατασκευή ειδικών τεµαχίων σωληναγωγών, τα οποία χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή των δικτύων νερού των διαφόρων υδατικών έργων, ή για επιδιόρθωση 
υφιστάµενων τµηµάτων. 

(ii) Στη συντήρηση, κυρίως ηλεκτρολογικού-µηχανολογικού και αντλητικού εξοπλισµού των 
έργων ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και ειδικού εξοπλισµού για υδροµετρητές και έργα 
τηλεµετρίας. 

(iii) Στην επίβλεψη της εγκατάστασης µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, 
µεγάλων κυρίως υδατικών έργων (π.χ. εργοστασίου αφαλάτωσης, διυλιστήριο 
Τερσεφάνου, εργοστάσιο επεξεργασίας λυµάτων Βαθιάς Γωνιάς κ.τ.λ.) και τη µελέτη, 
σχεδιασµό και εγκατάσταση αντλιοστασίων. 
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Παρεµφερείς µε τις δραστηριότητες αυτές είναι η ετοιµασία, έλεγχος προδιαγραφών και 
αξιολόγηση προσφορών για προµήθεια κατάλληλου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
µεγάλων υδατικών έργων.  Πρόσφατα έχει αναληφθεί από τα εργαστήρια κατασκευών και 
συντήρησης και το έργο εγκατάστασης χλωριωτών στα συστήµατα υδατοπροµήθειας των 
χωριών. 

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες σε άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα, Συµβούλια Υδατοπροµήθειας και 
Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης, όταν ζητηθούν, που συνίστανται κυρίως στην κατασκευή 
εξειδικευµένων τεµαχίων σωληναγωγών για τις ανάγκες των δικτύων νερού. 

Επειδή η δαπάνη λειτουργίας των εργαστηρίων τα τελευταία χρόνια κρίνεται αρκετά ψηλή και ο 
αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, σε σχέση µε την επιτελούµενη εργασία, θεωρείται 
µεγάλος, η Υπηρεσία µου εξετάζει το κατά πόσο οι λόγοι που επέβαλαν τη σύσταση και 
λειτουργία των εργαστηρίων αυτών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των µεγάλων 
αρδευτικών/υδρευτικών έργων, εξακολουθούν να υφίστανται, ή θα πρέπει να γίνει επανεξέταση 
του θέµατος, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα και τις πραγµατικές ανάγκες του Τµήµατος. 

Η συµπλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου, τη διενέργεια του οποίου έχει αναλάβει η Υπηρεσία 
µου, αναµένεται σύντοµα και το σχετικό πόρισµα θα υποβληθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Μέρος Β 

4.11.12 Στελέχωση και λειτουργία Αρδευτικών ΄Εργων.  Σε ορισµένα έργα ο αριθµός 
προσωπικού που απασχολείται εξακολουθεί να είναι δυσανάλογα ψηλός, συγκρινόµενος µε 
άλλα έργα, καθώς και µε τον αριθµό των καταναλωτών. 

4.11.13 Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 
που καλύπτουν τις διάφορες εργασίες του Τµήµατος δε λειτούργησαν σε όλες τις περιπτώσεις 
ικανοποιητικά, µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν λάθη και παραλείψεις.   

Επανέλαβα εισήγηση µου για να µελετηθεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας στο Τµήµα µόνιµου 
κλιµακίου εσωτερικού ελέγχου, λόγω αύξησης των εργασιών του. 

4.11.14 Τελικές Εκθέσεις-Απολογισµός ΄Εργων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν 
ετοιµάζονται τελικές εκθέσεις και απολογισµοί για όλα τα έργα που εκτελούνται για λογαριασµό 
των διαφόρων Κοινοτικών Αρχών, Αρδευτικών Συνδέσµων κ.τ.λ., µε αποτέλεσµα τα τελευταία 
να µην ενηµερώνονται για τις πραγµατικές δαπάνες των έργων. 

4.11.15 Αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι.  Μεγάλα αποθέµατα υλικών εξακολουθούν να 
βρίσκονται εκτεθειµένα σε µη περιφραγµένους αποθηκευτικούς χώρους.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα επανεξετάζεται από ειδικό κλιµάκιο πάνω σε νέα 
βάση και ότι ο τελικός αριθµός των αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων που θα διατηρηθούν 
θα είναι ο απόλυτα αναγκαίος. ΄Ηδη σηµαντικός αριθµός των αποθηκευτικών χώρων έχουν 
εγκαταλειφθεί και το περιεχόµενο τους έχει µεταφερθεί σε ασφαλές µέρος. 

4.11.16 Μηχανογράφηση υπηρεσιών.  Παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στη 
µηχανογράφηση των υπηρεσιών του Τµήµατος και ιδιαίτερα του συστήµατος τιµολόγησης του 
νερού που παραχωρείται από τα διάφορα κυβερνητικά έργα, για σκοπούς άρδευσης/ύδρευσης.  
΄Οπως πληροφορήθηκα, η ετοιµασία των λογισµικών προγραµµάτων έχει προ πολλού ανατεθεί 
στο Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

4.11.17 Απασχόληση ωροµίσθιου προσωπικού για εκτέλεση δηµοσιοϋπαλληλικών 
καθηκόντων.  Αριθµός ωροµίσθιου προσωπικού εξακολουθεί να απασχολείται σε 
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δηµοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα και να πληρώνεται από τα Κονδύλια των διαφόρων έργων, σε 
αντίθεση µε τους υφιστάµενους Κανονισµούς. 

4.12 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 
Μέρος Α 
4.12.1 Ανόρυξη γεωτρήσεων.  Κατόπι προσφορών ανατέθηκε σε ιδιώτη µέσα στο 1999 η 
ανόρυξη αριθµού γεωτρήσεων.  Επειδή, όπως προκύπτει από στοιχεία που τηρούνται από το 
Τµήµα, το κόστος ανόρυξης µε κυβερνητικά γεωτρύπανα είναι πολύ ψηλό και ανέρχεται κατά 
µέσο όρο σε £17,51 το πόδι, σε σύγκριση µε £3,85 των ιδιωτών γεωτρητών, εισηγήθηκα να 
διεξαχθεί σχετική µελέτη, για διακρίβωση των λόγων της µεγάλης διαφοράς που παρατηρείται, 
τόσο στα κόστα όσο και στην απόδοση των κυβερνητικών γεωτρύπανων, σε σύγκριση µε εκείνα 
του ιδιωτικού τοµέα, και να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις. 

Η έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων για την ανόρυξη γεωτρήσεων µέσω προσφορών, 
σε σύγκριση µε αυτές που ανορύσσονται από το Τµήµα, µαζί µε τις συγκεκριµένες εισηγήσεις 
για λήψη τελικών αποφάσεων, δεν έχει ακόµη υποβληθεί, παρά το γεγονός ότι το 1999 ήταν η 
τέταρτη συνεχής χρονιά που το Τµήµα χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες ιδιώτη. 

4.12.2 Αδράνεια κυβερνητικών γεωτρύπανων.  Κατά τη διάρκεια του 1999 
χρησιµοποιήθηκαν εννέα γεωτρύπανα, ο παραγωγικός χρόνος των οποίων ήταν 58%, ενώ ο 
υπόλοιπος χρόνος (42%) αντιπροσωπεύει αδράνεια που οφείλεται σε επισκευές, άδειες 
προσωπικού, στις καιρικές συνθήκες και στην αναµονή έκδοσης οδηγιών προς τους επιστάτες. 

4.12.3 Κοστολόγηση γεωτρήσεων για λογαριασµό του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων -  
Καθυστερηµένα έσοδα.  Το συνολικό κόστος των 256 γεωτρήσεων, οι οποίες 
κοστολογήθηκαν µέχρι το 1999 για λογαριασµό του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, ήταν 
£2.134.754.  Το ποσό αυτό εξακολουθεί να εκκρεµεί και δεν περιλαµβάνεται στην έκθεση των 
καθυστερηµένων εσόδων για το 1999, σε αντίθεση µε τη ∆ηµοσιονοµική και Λογιστική Οδηγία 
αρ. 42. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή από λειτουργούς των δύο 
εµπλεκόµενων Τµηµάτων, µε σκοπό τη µελέτη του θέµατος και υποβολή σχετικής έκθεσης για 
τελική διευθέτηση του. 

4.12.4 Τακτοποίηση οφειλής από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Ποσό £770.985, το 
οποίο αντιπροσωπεύει την αξία 85 γεωτρήσεων που αξιοποιήθηκαν για λογαριασµό διαφόρων 
κοινοτήτων και αναγνωρίζεται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ως πραγµατική οφειλή προς 
το Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, δεν έχει ακόµη τακτοποιηθεί.  ΄Οπως µε πληροφόρησε ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος, µελετώνται τρόποι εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων και του 
µερίδιου συνεισφοράς της κάθε κοινότητας, για την οποία αξιοποιήθηκε η γεώτρηση, για τελικό 
διακανονισµό.  

4.13 ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ 
Μέρος Β 

4.13.1 Μακροχρόνιες συµβάσεις ενοικίασης δασικής γης.  Σύµφωνα µε τους περί ∆ασών 
Νόµους του 1967 µέχρι 1999, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να παραχωρεί, µισθώνει 
και γενικά διαθέτει κρατική γη εντός κρατικών δασών.  Επίσης, βάσει του άρθρου 14(1)(κ) του 
πιο πάνω Νόµου, αποτελεί ευθύνη του Υπουργικού Συµβουλίου η έκδοση Κανονισµών που να 
ρυθµίζουν κάθε θέµα που αφορά εκµίσθωση δασικής γης. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

72 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν θεσπιστεί Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 14(1)(κ) που να ρυθµίζουν 
τα θέµατα που αφορούν την εκµίσθωση δασικής γης και ειδικότερα να καθορίζουν µε σαφήνεια 
τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα ενοικιάζεται πάνω σε µακροχρόνια βάση. 

Εισηγήθηκα την τροποποίηση των υφιστάµενων Κανονισµών ή ετοιµασία νέων, για ρύθµιση του 
θέµατος.  Επιπρόσθετα εισηγήθηκα όπως εξεταστούν όλες οι µακροχρόνιες συµβάσεις, µε 
σκοπό: 

(i) Να διακριβωθεί κατά πόσο έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους έγιναν τα συµβόλαια, 
και 

(ii) κατά πόσο έχουν αθετηθεί ουσιώδεις όροι των συµβολαίων.  

Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, να ληφθούν τα δέοντα µέτρα, περιλαµβανοµένης και 
της ακύρωσης των συµβολαίων, όπου είναι νοµικά επιτρεπτό. 

4.13.2 ΄Αδειες χρήσης δασικής γης.  Από τις ετήσιες �΄Αδειες Χρήσης�, µε βάση τις οποίες 
παραχωρείται δασική γη για γεωργικούς σκοπούς, διαπιστώθηκε ότι: 

(i) Οι γεωργοί εκµεταλλεύονται πολύ µεγαλύτερη έκταση από εκείνη που προνοείται στις 
σχετικές άδειες, λόγω του ότι δεν υπάρχουν λεπτοµερή σχέδια και χάρτες δασικής γης 
που να καθορίζουν τα σύνορα των τεµαχίων. 

(ii) Αρκετοί ενοικιαστές, σε αντίθεση µε τους όρους των αδειών, υπενοικιάζουν τη γη, έναντι 
µάλιστα πολύ ψηλών ενοικίων. 

(iii) Οι υφιστάµενοι Κανονισµοί που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 14 του περί ∆ασών Νόµου 
δεν καλύπτουν το θέµα της παραχώρησης αδειών χρήσης δασικής γης, όπως λεπτοµερή 
κριτήρια, όρους παραχώρησης κ.τ.λ. 

Αποτέλεσµα του κενού αυτού στους Κανονισµούς είναι η µη εφαρµογή οµοιόµορφων κριτηρίων 
και προϋποθέσεων παροχής αδειών και πιθανόν η άνιση µεταχείριση των ενδιαφερόµενων.  
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι παραχωρούνται στα ίδια άτοµα τεµάχια για πολλά χρόνια. 

Επίσης, στην παράγραφο 32 των Κανονισµών µε τίτλο �Τέλη Αδειών� δίνεται εξουσία στο 
∆ιευθυντή του Τµήµατος για καθορισµό καταβλητέων τελών, µεταξύ άλλων και για άδειες 
χρήσης �... λαµβανοµένων υπ΄ όψιν των κρατουσών εις την αγοράν τιµών ...�.  Τα 
επιβαλλόµενα τέλη δεν πληρούν την πρόνοια αυτή και στερούν το ∆ηµόσιο από σηµαντικά 
έσοδα. 

Εισηγήθηκα όπως: 

(i) Θεσπιστούν Κανονισµοί που να ρυθµίζουν τις άδειες χρήσης δασικής γης και τα 
καταβλητέα τέλη. 

(ii) Την αναθεώρηση των τελών, ώστε να συνάδουν µε τα τέλη που αφορούν κρατική γη, 
όπως προνοούν οι αντίστοιχοι Κανονισµοί του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου. 

(iii) Τη χαρτογράφηση της περιοχής και τη δηµιουργία δασικού κτηµατολογίου, ώστε να 
καθορίζονται τα σύνορα της ενοικιαζόµενης γης. 

4.13.3 Σύµβαση εκµίσθωσης δασικής γης στην εταιρεία �Ayia Napa Nissi Developments 
Ltd�.  Με την απόφαση του αρ. 50.237, ηµερ. 25.8.99, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε τη 
διαφοροποίηση του άρθρου 13(1)(γ) της σύµβασης, έτσι ώστε το µίσθωµα να καθοριστεί σε 6% 
πάνω στις ακαθάριστες εισπράξεις, για την περίοδο 1997-2003.  Η σύµβαση µίσθωσης έχει 
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τροποποιηθεί και το έγγραφο συµπληρωµατικής συµφωνίας υπογράφηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 
1999. 

4.14 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μέρος Β 
4.14.1 Καθυστερηµένα έσοδα.  Η αξία των σπόρων που πωλούνται στους γεωργούς µέσω 
της Kεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, η οποία περιλαµβάνεται ετήσια στα καθυστερηµένα 
έσοδα της 31ης ∆εκεµβρίου, εισπράττεται µε τόκο 5% στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, µε 
βάση σχετική συµφωνία. 

Τα καθυστερηµένα έσοδα περιλαµβάνουν επίσης ποσό £49.000 που οφείλεται από το 1995 
από τρεις προσφοροδότες, σχετικά µε πώληση γεωργικών προϊόντων, και, όπως 
πληροφορήθηκα, η µια περίπτωση εκδικάστηκε και άρχισε η διαδικασία είσπραξης, ενώ οι 
άλλες δύο εξακολουθούν να εκκρεµούν ενώπιον του δικαστηρίου. 

4.15 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 
Μέρος Α 
4.15.1 Σχέδια Αναδασµού-Αξιολόγηση/Αξιοποίηση.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται 
στο Τµήµα, µέχρι 31.12.99 συµπληρώθηκαν 49 αρδευόµενα σχέδια και 5 σχέδια ξηρικής 
καλλιέργειας, συνολικής έκτασης 12920 εκταρίων.  Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 18 νέα 
σχέδια αναδασµού και υπό µελέτη άλλα 45, συνολικής υπολογιζόµενης έκτασης 17757 
εκταρίων. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο έγινε οποιαδήποτε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των 
σχεδίων που συµπληρώθηκαν, αν οι εκτάσεις που αξιοποιήθηκαν χρησιµοποιούνται 
συστηµατικά από επαγγελµατίες γεωργούς και αν τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν ασφαλή 
κριτήρια για µελλοντικούς προγραµµατισµούς. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των σχεδίων 
αναδασµού κρίνονται ικανοποιητικά και στόχος είναι η συνέχιση και επέκταση τους, 
λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και άλλους λόγους. 
4.15.2 ΄Εργα Κοινής Συνεισφοράς - Εφαρµογή Σχεδίων Αναδασµού.  Η αναθεώρηση των 
λογιστικών διαδικασιών και η δηµιουργία λογαριασµών προκαταβολών, ύστερα από έγκριση 
του Γενικού Λογιστή, τέθηκε σε εφαρµογή µέσα στο 1999, µε αποτέλεσµα τον άµεσο 
καταµερισµό των δαπανών, σύµφωνα µε τα εγκριµένα ποσοστά, και την απλοποίηση του 
συστήµατος τακτοποίησης των δαπανών εκτέλεσης των διαφόρων έργων. 

4.15.3 Επιχορήγηση τόκων.  Ο γενικός λογαριασµός καταθέσεων για την εξυπηρέτηση των 
δανείων επιβαρύνθηκε µέχρι 31.12.99 µε ποσό £820.453 (£131.985 για το 1999), ως επιπλέον 
διαφορά µεταξύ των τόκων που εισπράχθηκαν και εκείνων που καταβλήθηκαν. 

4.15.4 Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Το σύνολο των οφειλόµενων δόσεων από τους 
γαιοκτήµονες στις 31.12.99 ήταν £507.705 (£409.561 το 1998) και αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο 
£341.619 και τόκους £166.086.  Υπέδειξα την ανάγκη λήψης κατάλληλων µέτρων για 
τακτοποίηση όλων των καθυστερήσεων. 

4.15.5 Γενικός λογαριασµός καταθέσεων για την εξυπηρέτηση των δανείων.  Στις 
31.12.99 το υπόλοιπο του λογαριασµού ήταν £466.444 και αντιπροσωπεύει δόσεις που 
εισπράχθηκαν από διάφορες κοινότητες-γαιοκτήµονες, για να καταβληθούν στους ∆ανειστικούς 
Επιτρόπους. 
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΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, η συµφιλίωση των δανείων που 
συνάφθηκαν από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους µε εκείνα που οφείλονται από τους 
γαιοκτήµονες προς το Τµήµα, σε συνάρτηση µε το υπόλοιπο του λογαριασµού, βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο και αναµένεται σύντοµα η εκκαθάριση του. 

4.16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
Μέρος Α 
4.16.1 Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.99 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν £143.653 και 
περιλαµβάνουν ποσό £101.439 που οφείλεται από µια εταιρεία, η οποία βρίσκεται υπό 
εκκαθάριση.  Η ΄Εφορος Εταιρειών και Επίσηµος Παραλήπτης εξέφρασε επιφυλάξεις κατά 
πόσο θα υπάρξουν οποιαδήποτε πλεονάσµατα στην υπό εκκαθάριση εταιρεία για να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
4.16.2 ∆ικαιώµατα για την εξόρυξη λατοµικών υλικών.  Σύµφωνα µε στοιχεία που 
τηρούνται στην Υπηρεσία, µέχρι 31.12.99 εισπράχθηκε συνολικό ποσό £7.535.090, από το 
οποίο £5.651.318, που αποτελεί το 75% των εισπράξεων, καταβλήθηκε στις Κοινότητες που 
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα, για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, ως αποζηµίωση για την 
οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία των λατοµείων.  Από το υπόλοιπο ποσό των 
£1.883.770, που αποτελεί το 25% των εισπράξεων, διατέθηκαν £1.651.164 µέχρι 31.12.99, για 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

4.17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

4.18 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Μέρος Α 
4.18.1 Προµήθεια εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών της Αστυνοµίας.  ΄Οπως ανέφερα στην 
προηγούµενη µου ΄Εκθεση, µετά τη διαπίστωση ότι οι τιµές των ασυρµάτων και ανταλλακτικών 
που αγοράζονταν από το µοναδικό προµηθευτή της Αστυνοµίας ήταν ψηλές, διορίστηκε ειδική 
τεχνική επιτροπή για να µελετήσει τρόπους απεξάρτησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της 
Αστυνοµίας από το µονοπωλιακό καθεστώς που ίσχυε από το 1991.  Η επιτροπή εισηγήθηκε 
την αντικατάσταση του όλου συστήµατος κρυπτοµιλίας, µετά τη διαπίστωση ότι το υφιστάµενο 
σύστηµα υστερούσε, συγκρινόµενο µε σύγχρονα συστήµατα, αναφορικά µε το επίπεδο 
ασφάλειας, λειτουργικότητας και δυνατοτήτων συµβατότητας µε ασυρµάτους άλλων 
κατασκευαστών.  Η εκτίµηση της επιτροπής ήταν ότι η εξοικονόµηση που θα επιτευχθεί µέσα 
στα επόµενα πέντε χρόνια, µε βάση τις εισηγήσεις της, θα είναι περίπου £700.000, σε σύγκριση 
µε το κόστος επέκτασης του υφιστάµενου συστήµατος.  Το Συµβούλιο Προσφορών υιοθέτησε 
τις εισηγήσεις της επιτροπής και, σε ανοικτές προσφορές που προκηρύχθηκαν τέλος του 1998, 
για την αγορά νέων ασυρµάτων, υπήρξε ευρεία συµµετοχή και η τιµή κατακύρωσης της 
προσφοράς ήταν χαµηλότερη της εκτίµησης της δαπάνης και πολύ χαµηλότερη από τις τιµές 
στις οποίες αγοράζονταν τα τελευταία χρόνια οι ασύρµατοι της Αστυνοµίας.  Συγκεκριµένα, ενώ 
το 1993 η τιµή στην οποία αγοράστηκαν -χωρίς προσφορές- οι ασύρµατοι από το µοναδικό 
προµηθευτή ήταν 2.280 δολάρια Αµερικής ο καθένας, στην προσφορά του 1998 προσφέρθηκαν 
από τον ίδιο προµηθευτή -ακριβώς οι ίδιοι ασύρµατοι-  στην τιµή των 800 δολαρίων.  Η τιµή 
αυτών που αγοράστηκαν τελικά από άλλο προµηθευτή ήταν 320 δολάρια.  Για το σύστηµα 
κρυπτοµιλίας ζητήθηκαν τον Οκτώβριο 1999 προσφορές, µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, και η προσφορά κατακυρώθηκε το ∆εκέµβριο 1999, έναντι συνολικού ποσού 
1.243.105 δολαρίων Αµερικής.  Μέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου 
συστήµατος. 
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4.18.2 Αγορά Παράκτιου Συστήµατος Ραδιοεπισήµανσης.  ΄Οπως ανέφερα στην 
προηγούµενη µου ΄Εκθεση, η διαδικασία αγοράς του συστήµατος άρχισε το 1990.  Μέσα από 
µια σειρά διαδικασιών και γεγονότων, τα οποία αναφέρονται λεπτοµερώς στην προηγούµενη 
µου ΄Εκθεση, το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε, τον Αύγουστο 1999, όπως η 
τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για την αξιολόγηση των προσφορών προχωρήσει µε την 
αξιολόγηση και την υποβολή σχετικής έκθεσης. 

Επειδή η ετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης και η λήψη απόφασης για την κατακύρωση της 
προσφοράς δεν είχε συµπληρωθεί µέχρι τις 8.7.2000, ηµεροµηνία η οποία καθορίζεται στους 
Κανονισµούς Προσφορών του ∆ηµοσίου (παρ. 16(2)) ως η τελευταία προθεσµία παράτασης σε 
διαγωνισµούς που εκκρεµούσαν πριν από την έναρξη ισχύος των πιο πάνω Κανονισµών, ο 
Γενικός Εισαγγελέας, του οποίου ζητήθηκε η συµβουλή στις 31.7.2000, εξέφρασε την άποψη ότι 
η διαδικασία της προσφοράς είχε ήδη εκπνεύσει στις 8.7.2000.  Ενόψει των πιο πάνω, σε 
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο, αποφασίστηκε όπως επαναπροκηρυχθεί η 
προσφορά, µε χρονοδιάγραµµα κατακύρωσης της µέχρι το ∆εκέµβριο 2001.  Σηµειώνεται ότι 
ήδη το Υπουργείο ΄Αµυνας, κατόπι προτάσεων του Γ.Ε.Ε.Φ., προώθησε και 
υλοποίησε/υλοποιεί εξοπλιστικά προγράµµατα και εγκαταστάσεις υποδοµής, ακολουθώντας το 
αρχικό πρόγραµµα παράδοσης του συστήµατος, και η ενδεχόµενη καθυστέρηση στην 
παραλαβή του θα έχει σοβαρές επιχειρησιακές επιπτώσεις στην Εθνική Φρουρά.     

4.18.3 Συντήρηση οχηµάτων της Αστυνοµίας.  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διαχειριστικού 
ελέγχου που διεξήγαγε η Υπηρεσία µου, τα οποία περιλαµβάνονται στην ΄Εκθεση µου για το 
1996, ο µέσος όρος του κόστους συντήρησης που γίνεται από τα συνεργεία της Αστυνοµίας 
ανήλθε το 1996 στα 7,61 σεντ ανά χιλιόµετρο, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος της Α.ΤΗ.Κ. και 
Α.Η.Κ., που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα, είναι περίπου ο µισός.  Μεταξύ 
των εισηγήσεων µου ήταν ότι, µε τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα, θα 
µπορούσε να εξοικονοµηθεί περίπου ποσό £1 εκ. ετήσια.  Εν όψει των πιο πάνω, κατόπι 
εισήγησης της Υπηρεσίας µου, περιλήφθηκε στα έγγραφα της προσφοράς του Ιανουαρίου 
1999, για την αγορά 100 οχηµάτων της Αστυνοµίας, πρόνοια για συµπερίληψη στην προσφορά 
και του κόστους συντήρησης των οχηµάτων.  Οι τιµές που δόθηκαν από τους προσφοροδότες 
για την προληπτική συντήρηση των οχηµάτων ήταν της τάξης των 1,2 σεντ ανά χιλιόµετρο.  Το 
Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε το Σεπτέµβριο 1999 όπως κατακυρώσει την προσφορά της 
αγοράς των οχηµάτων και, αναφορικά µε τη συντήρηση, να παραχωρήσει στην Αστυνοµία τη 
δυνατότητα επιλογής είτε όπως αυτή αναληφθεί από τα συνεργεία της, είτε να ανατεθεί στον 
ιδιωτικό τοµέα.  Κατά την πιο πάνω συνεδρία του Συµβουλίου Προσφορών η Υπηρεσία µου 
εξέφρασε την άποψη ότι η ανάθεση της συντήρησης στον ιδιωτικό τοµέα φαίνεται να είναι προς 
το συµφέρον του ∆ηµοσίου.  Τελικά η Αστυνοµία επέλεξε την ανάληψη της συντήρησης από τα 
συνεργεία της.  Κατά την ετοιµασία των εγγράφων της προσφοράς για την αγορά άλλων 500 
οχηµάτων εντός του 2000-2001, η Αστυνοµία ζήτησε όπως µην περιληφθεί ο όρος για 
συντήρηση των οχηµάτων της από τον ιδιωτικό τοµέα, επειδή, για λόγους ασφάλειας, η 
συντήρηση των πιο πάνω οχηµάτων θα πρέπει να γίνεται στα συνεργεία της.   Ο Υπουργός 
Οικονοµικών το Νοέµβριο 1999, υιοθετώντας τις απόψεις της Υπηρεσίας µου, καθώς και αυτές 
του Γενικού Λογιστή, αποφάσισε ότι ενδείκνυται η συµπερίληψη του σχετικού όρου για 
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη συντήρηση των οχηµάτων, για σκοπούς σύγκρισης του 
κόστους, και η τελική επιλογή της Κυβέρνησης θα γίνει µε γνώµονα και την ασφάλεια των 
οχηµάτων.  Μέχρι σήµερα εκκρεµεί η προκήρυξη των νέων προσφορών. 

4.18.4 Οχήµατα Αστυνοµίας - Συµβόλαια επαναγοράς.  Παρατήρησα τον Ιούλιο 1999 ότι, 
ενώ σύµφωνα µε τα συµβόλαια αγοράς 58 οχηµάτων που προµηθεύτηκε η Αστυνοµία το 1993 
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και 1994, τα οχήµατα θα έπρεπε να επιστραφούν στους προµηθευτές τους, είτε όταν διανύουν 
συγκεκριµένο αριθµό χιλιοµέτρων, είτε όταν παρέλθει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η 
Αστυνοµία παρέλειψε να επιστρέψει 8 τέτοια οχήµατα, τα οποία είχαν υπερβεί το καθορισµένο 
όριο χιλιοµέτρων.  Ως αποτέλεσµα, δεν µπορούσε να εφαρµοστεί η πρόνοια των συµβολαίων 
για επαναγορά τους από τους προµηθευτές στις προκαθορισµένες τιµές, που µε τα σηµερινά 
δεδοµένα κρίνονται συµφέρουσες για το ∆ηµόσιο.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, προς 
τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 1999 ότι, λόγω 
καθυστέρησης στην παραγγελία/παραλαβή των νέων οχηµάτων της Αστυνοµίας, και για να µη 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της, συµφωνεί µε την 
εισήγηση του Αρχηγού της Αστυνοµίας, όπως µην επιστραφούν και τα υπόλοιπα 50 αυτοκίνητα 
στους προµηθευτές. 

4.18.5 Τριετές σχέδιο ανανέωσης του µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας.  Σύµφωνα 
µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για την ανανέωση του µηχανοκίνητου στόλου της 
Αστυνοµίας, θα ζητούνταν προσφορές για 600 οχήµατα, µε σταδιακή παράδοση, δηλαδή 100 
οχήµατα εντός του 1998 και 500 οχήµατα -σε ίσους αριθµούς- τα επόµενα τρία χρόνια.  Τελικά 
για τα πρώτα 100 οχήµατα ζητήθηκαν προσφορές και κατακυρώθηκαν το 1999, ενώ για τα 
υπόλοιπα 500 έχουν πρόσφατα προκηρυχθεί προσφορές.  Οι καθυστερήσεις οφείλονταν 
κυρίως σε διαφωνίες κατά την αξιολόγηση/κατακύρωση της πρώτης προσφοράς και την 
ετοιµασία των προδιαγραφών της δεύτερης προσφοράς, µε αποτέλεσµα η Αστυνοµία να µην 
επιστρέψει στους προµηθευτές τα 58 οχήµατα, τα οποία αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, και των οποίων οι τιµές επαναγοράς ήταν πολύ συµφέρουσες για το ∆ηµόσιο.  
Προηγουµένως -τον Οκτώβριο 1999- για την κάλυψη άµεσων αναγκών της Αστυνοµίας, εξαιτίας 
της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση του σχεδίου ανανέωσης του στόλου της 
και των υποχρεώσεων της να παραδώσει τα 39 από τα 58 οχήµατα που αναφέρονται πιο πάνω 
µέχρι τις 31.12.99, είχε ζητηθεί η έγκριση του Γενικού Λογιστή, για την αγορά 40 επιπλέον 
οχηµάτων, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης από τους προµηθευτές των 100 πρώτων 
οχηµάτων.  Η έγκριση του Γενικού Λογιστή δόθηκε το Νοέµβριο 1999 και, επειδή η διαδικασία 
κατακύρωσης των επιπρόσθετων οχηµάτων ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2000, η Αστυνοµία δεν 
προχώρησε στην επιστροφή των 39 οχηµάτων. 

4.18.6 Αδυναµίες/παραλείψεις στη διαδικασία προσφορών 

(α) Προσφορές για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της Αστυνοµίας.  
Το ∆εκέµβριο 1999 παρατήρησα ότι η Αστυνοµία ζήτησε την έγκριση του Γενικού Λογιστή για 
την αγορά εξοπλισµού αξίας £94.500, που είχε ζητηθεί κατά παράκαµψη των κανονικών 
διαδικασιών και χωρίς την προηγούµενη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το 
Συµβούλιο Προσφορών.  Ο Γενικός Λογιστής, προς τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, 
µε πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2000 ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνοµία, για ετοιµασία 
προδιαγραφών και υποβολή τους για έγκριση στο Συµβούλιο Προσφορών, πριν από την 
επαναπροκήρυξη των προσφορών. 

(β) Προσφορά για την προµήθεια µεταλλικών ερµαριών για τις ανάγκες της Μ.Μ.Α.∆.  
Παρατήρησα το Μάρτιο 2000 ότι, ενώ οι πιο πάνω προσφορές είχαν υποβληθεί στις 7.1.2000, 
το άνοιγµα και η µονογράφηση τους έγινε στις 20.1.2000, δηλαδή µετά από παρέλευση 13 
ηµερών, αντί το ταχύτερο µετά την υποβολή τους, όπως προνοούν οι Κανονισµοί Προσφορών. 

4.18.7 Υπερωριακή απασχόληση.  Στα µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης καταβλήθηκαν τα πιο 
κάτω ποσά για την υπερωριακή απασχόληση τους κατά τα έτη 1996-1999. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

77 

1996 1997 1998 1999 

£εκ. £εκ. £εκ. £εκ. 

2,72 1,33 0,88 1,10 

Στο ποσό των £2,72 εκ., που καταβλήθηκε το 1996, περιλαµβάνεται ποσό περίπου £1,0 εκ., για 
υπερωρίες της περιόδου 1989-1993. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 14.10.98 αποφάσισε όπως µην πληρώνονται 
υπερωρίες και µην πιστώνονται στις κάρτες των µελών οποιεσδήποτε ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας, και όπως όλες οι 
υπερωρίες που έχουν συσσωρευθεί στις κάρτες των µελών, χωρίς την εκ των προτέρων 
έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας, διαγραφούν.  Το σύνολο των συσσωρευµένων  υπερωριών, 
εγκεκριµένων και µη, υπολογίζεται στο ποσό των περίπου £3,7 εκ. 

Για διαπίστωση του βαθµού υλοποίησης της απόφασης που λήφθηκε σε συνεδρία ηµερ. 
19.2.99 στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µε στόχο να καθοριστούν οι ώρες 
υπερωριακής εργασίας που αφορούσαν δηµόσιες αργίες και καταθέσεις µαρτύρων στα 
δικαστήρια, και για τις οποίες δε χρειαζόταν η εκ των προτέρων έγκριση του Αρχηγού 
Αστυνοµίας, διενεργήθηκε από εντεταλµένο κλιµάκιο δειγµατοληπτικός έλεγχος σε αριθµό 
καρτών µελών της ∆ύναµης. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συζητήθηκαν εκτενώς σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 
25.8.2000, µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, και αποφασίστηκε: 

(α) Αυστηρή τήρηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 14.10.98. 

(β) Ενηµέρωση, φύλαξη και θεώρηση των καρτών παρακολούθησης υπερωριών, σύµφωνα 
µε τις ενδεδειγµένες διαταγές και οδηγίες του Αρχηγού. 

(γ) ΄Ελεγχος των συσσωρευµένων υπερωριών για τις περιόδους 1.6.93-31.12.98 και 1.1.99-
30.6.2000, µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο Υπουργικό Συµβούλιο για πληρωµή των 
πραγµατικών ωρών και διαγραφή των υπολοίπων. 

(δ) ∆ιαφοροποίηση της διαδικασίας χρέωσης και της υπερωριακής αποζηµίωσης των µελών 
µετά τις 30.6.2000. 

(ε) Εφαρµογή του θεσµού της πληρωµής κατ� αποκοπή υπερωριακού επιδόµατος σε µέλη 
που υπηρετούν σε συγκεκριµένα τµήµατα/υπηρεσίες της ∆ύναµης. 

Σε σχετική εγκύκλιο επιστολή του Αρχηγού Αστυνοµίας ηµερ. 31.8.2000, δίνονται οδηγίες και 
καθορίζονται µέτρα για επίλυση του προβλήµατος των υπερωριών. 

4.18.8 Εκτέλεση ποινικών ενταλµάτων.  Τα εντάλµατα που παραλήφθηκαν και εκτελέστηκαν 
από την Αστυνοµία κατά τα τρία τελευταία έτη φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 1999  1998  1997 
Υπόλοιπο 1.1   34.782    23.287  13.723 
Παραληφθέντα εντός του έτους 123.973  127.898  129.721 
 158.755  151.185  143.444 
Εκτελεσθέντα εντός του έτους   83.542    93.822  102.312 
Ανεκτέλεστα   75.213    57.363  41.132 
Επιστραφέντα στα Πρωτοκολλητεία   34.042    22.581  17.845 
Υπόλοιπο 31.12   41.171    34.782  23.287 
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Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία, κατά το 1999 εκτελέστηκαν από την Αστυνοµία 83542 
ποινικά εντάλµατα, σε σύγκριση µε 93822 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 10280 
εντάλµατα ή 11%.  Τα ανεκτέλεστα εντάλµατα ήταν 75213, σε σύγκριση µε 57363 το 1998, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά 17850 εντάλµατα ή 31,1%.  Από τα ανεκτέλεστα εντάλµατα, 
34042 επιστράφηκαν ανεκτέλεστα στους Πρωτοκολλητές των δικαστηρίων, αριθµός που 
θεωρείται υπερβολικά ψηλός, ενώ τα υπόλοιπα 41171 παρέµειναν στην Αστυνοµία για εκτέλεση 
εντός του 2000. 

4.18.9 Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
µε σκοπό τη µείωση των δικαστικών υποθέσεων και, κατ΄ επέκταση, των δικαστικών 
ενταλµάτων, εισηγήθηκα την εξώδικη ρύθµιση µεγάλου αριθµού τροχαίων αδικηµάτων και για 
το σκοπό αυτό ψηφίστηκε ο Νόµος 47(Ι)/97 που τέθηκε σε εφαρµογή από 1.7.97.  Με βάση τις 
πρόνοιες του Νόµου αυτού, κατά το 1999 εκδόθηκαν από την Αστυνοµία 144841 εξώδικα 
εντάλµατα, από σύνολο 145703 τροχαίων καταγγελιών, και επιβλήθηκε συνολικό ποσό 
προστίµων ύψους περίπου £3,6 εκ.  

Από τα εντάλµατα αυτά, 125255 έχουν τακτοποιηθεί και εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των 
£3.208.885.  Τα υπόλοιπα εντάλµατα διαβιβάστηκαν στα δικαστήρια για ποινική δίωξη. 

Με την πιο πάνω ρύθµιση, η εξοικονόµηση για το ∆ηµόσιο, λαµβάνοντας υπόψη µόνο το 
κόστος  ετοιµασίας  κατηγορητήριου  και  εκτέλεσης εντάλµατος, ξεπερνά κατά πολύ τα £3 εκ. 
ετήσια.  Σε περίπτωση που στην εξοικονόµηση προστεθεί και το κόστος των δικαστηρίων 
(καταγραφή υπόθεσης, εκδίκαση και έκδοση εντάλµατος), τότε η εξοικονόµηση είναι πέρα από 
£6 εκ. ετήσια. 

Λαµβάνοντας υπόψη την εξοικονόµηση για το ∆ηµόσιο από την εξώδικη ρύθµιση τροχαίων 
αδικηµάτων, καθώς και το σηµαντικό αριθµό κατηγορητήριων που εξακολουθούν να 
ετοιµάζονται από την Αστυνοµία (48551 για το 1999), εισηγήθηκα όπως η Αστυνοµία, σε 
συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα Κυβερνητικά Τµήµατα, µελετήσουν το ενδεχόµενο επέκτασης 
της εξώδικης ρύθµισης, ώστε να καλύψει και άλλες παραβάσεις. 

4.18.10 Προαφυπηρετική άδεια µελών Αστυνοµίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
ανέφερα ότι, λόγω συσσώρευσης της άδειας, παρατηρείται το φαινόµενο µέλη της Αστυνοµικής 
∆ύναµης να αποχωρούν από την υπηρεσία 1 µέχρι 2 χρόνια πριν από την ηµεροµηνία 
αφυπηρέτησης τους.  Κατά τα έτη 1995-1999, ο αριθµός των µελών που αφυπηρέτησαν, καθώς 
και οι απολαβές τους, ήταν ως ακολούθως: 

΄Ετος  Μέλη  ∆απάνη 

    £εκ. 
1995  205  1,83 

1996  148  1,44 

1997  101  1,54 

1998  155  2,39 

1999  196  2,75 

΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η µεγάλη συσσώρευση άδειας κατά την 
αφυπηρέτηση κάποιου µέλους, η οποία κερδήθηκε όταν το µέλος υπηρετούσε σε χαµηλότερες 
βαθµίδες, οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση των δαπανών, επειδή ο υπολογισµός γίνεται µε βάση 
τον τελευταίο µισθό. 
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Το Υπουργικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 14.10.98 αποφάσισε όπως παραχωρηθούν 
σταδιακά, µε βάση σχετικό χρονοδιάγραµµα, οι άδειες απουσίας που βρίσκονται σε πίστη των 
µελών της Αστυνοµίας, µε καθορισµό όµως, παράλληλα, ανώτατου ορίου συσσώρευσης 
τέτοιων αδειών.  Ο Αρχηγός καθόρισε µε εγκύκλιο του ανώτατο όριο συσσώρευσης άδειας, 
εκκρεµεί όµως η τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών. 

Στους σχετικούς Κανονισµούς που έχουν ήδη κατατεθεί προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι το 
ανώτατο όριο συσσώρευσης αδειών από τα µέλη της ∆ύναµης δε θα υπερβαίνει τις 100 και 83 
ηµέρες, σε περίπτωση εξαήµερης και πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας, αντίστοιχα.  Το 
Αρχηγείο Αστυνοµίας, στο µεταξύ, έχει δώσει οδηγίες όπως, από 1.1.99, µη συσσωρεύονται 
άδειες πέρα από τους πιο πάνω αριθµούς, µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το Αρχηγείο, να 
παραχωρηθεί, εκεί όπου οι ανάγκες το επέτρεπαν, άδεια απουσίας πέρα από την ετήσια που 
δικαιούνταν, σε 1107 µέλη και να επιτευχθεί έτσι µείωση της συσσωρευµένης άδειας του 
συνόλου των µελών κατά 4,3%. 

4.18.11 Ειδικοί Αστυφύλακες.  Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του περί Αστυνοµίας Νόµου, από το 
1993 µέχρι το 1999 προσλήφθηκαν 325 νέοι Ειδικοί Αστυφύλακες, αυξάνοντας τον ολικό αριθµό 
τους σε 375, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 
΄Ετος 

 Υπηρετούντες 
Ειδικοί 

Αστυφύλακες 

  
Βασικοί 
Μισθοί 

    £ 
1993  50  45.801 

1994  58  57.990 

1995  100  96.845 

1996  318  222.824 

1997  481  675.556 

1998  471  550.994 

1999  375  537.447 

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την περίοδο 3-5.1.2000 προσλήφθηκαν 106 Ειδικοί Αστυφύλακες, 
οι οποίοι, από ό,τι πληροφορήθηκα, είτε είχαν παρακαθήσει στο παρελθόν σε γραπτές 
εξετάσεις για τους Τακτικούς Ειδικούς Αστυφύλακες και Αστυφύλακες και πέτυχαν βαθµολογία 
75% και άνω και 40% και άνω, αντίστοιχα, είτε εκδήλωσαν ενδιαφέρον, µε επιστολές τους, για 
πρόσληψη τους ως Ειδικών Αστυφυλάκων, οι οποίοι και κατείχαν εξειδικευµένα προσόντα.  Η 
πρόσληψη τους αποσκοπούσε στην αντικατάσταση ισάριθµων Ειδικών Αστυφυλάκων που 
προσλήφθηκαν το 1999 στην Αστυνοµία ως Αστυφύλακες ή διορίστηκαν ως Τακτικοί Ειδικοί 
Αστυφύλακες. 

Η διαδικασία πρόσληψης των 106 Ειδικών Αστυφυλάκων συζητήθηκε σε συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στις 27.3.2000, σε 
σχέση και µε το άρθρο 3(2) του Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού αρ. 4 του 1998 (38(ΙΙ)/98), 
για την κάλυψη, µεταξύ άλλων, της αντιµισθίας 40 Ειδικών Αστυφυλάκων για φρούρηση 
εγκαταστάσεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, όπου αναφέρεται µε σχετική σηµείωση 
ότι οι σκοπούµενες προσλήψεις των Ειδικών Αστυφυλάκων θα γίνονται σύµφωνα και µε βάση 
τις διαδικασίες πρόσληψης των Αστυφυλάκων.  Σηµειώνεται ότι η ίδια σηµείωση 
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επαναλαµβάνεται και στους Προϋπολογισµούς των ετών 1999 και 2000.    Αναφορικά µε την 
ερµηνεία των επεξηγηµατικών σηµειώσεων και κατά πόσο αυτές αφορούσαν µόνο τις 
σκοπούµενες προσλήψεις των 40 Ειδικών Αστυφυλάκων ή όλες τις προσλήψεις Ειδικών 
Αστυφυλάκων, η Υπηρεσία µου ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 
γνωµάτευση, σύµφωνα µε την οποία οι υπό αναφορά σηµειώσεις αφορούσαν µόνο τις 
σκοπούµενες προσλήψεις των 40 Ειδικών Αστυφυλάκων για φρούρηση των εγκαταστάσεων 
της Α.ΤΗ.Κ. 

Επισηµαίνεται ότι στο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό αρ. 9 του 2000, ο οποίος δηµοσιεύτηκε 
στις 21.7.2000, στον οποίο περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
£968.794 για κάλυψη της µισθοδοσίας των υπηρετούντων Ειδικών Αστυφυλάκων, αναφέρεται 
ότι καµιά νέα πρόσληψη Ειδικού Αστυφύλακα δε θα διενεργείται, προτού εγκριθούν από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισµοί που θα διέπουν τους όρους και τις διαδικασίες 
πρόσληψης τους.  ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση άµεσης ανάγκης, οι θέσεις θα 
προκηρύσσονται και θα πληρώνονται µόνο µετά από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισµό. 

Στους Ειδικούς Αστυφύλακες περιλαµβάνονται και 27 άτοµα, που είναι τοποθετηµένα για 
φρούρηση των εγκαταστάσεων της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, η αντιµισθία των οποίων 
εµβάζεται από την Α.Η.Κ. στην Κυβέρνηση.  Οι προσλήψεις των 40 Ειδικών Αστυφυλάκων για 
φρούρηση των εγκαταστάσεων της Α.ΤΗ.Κ. αναµένεται να γίνουν µέσα στο 2000 και η 
αντιµισθία τους θα ανακτάται από την Αρχή, µε πίστωση των εσόδων. 

Σηµειώνεται ότι Κανονισµοί που προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία πρόσληψης Ειδικών 
Αστυφυλάκων ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 
Τάξεως στη Βουλή στις 27.5.99, εκκρεµεί όµως η έγκριση τους. 

4.18.12 Αστυνοµικές κατοικίες.  Η δαπάνη για τη συντήρηση των 183 αστυνοµικών 
κατοικιών, που χρησιµοποιούνται για στέγαση µελών της Αστυνοµίας, ανήλθε το 1999 σε 
£165.215, σε σύγκριση µε £193.136 το 1998, ενώ τα έσοδα ενοικίου από τη χρήση των 
κατοικιών και από την εξοικονόµηση επιδοµάτων ενοικίου ήταν περίπου £68.000, σε σύγκριση 
µε £72.000 το 1998. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 14.10.98 αποφάσισε την ορθολογικότερη 
χρησιµοποίηση των αστυνοµικών κατοικιών και την ανάγκη για ισοσκελισµό των εισπράξεων 
από ενοίκια και των δαπανών για τη συντήρηση τους.  Στις 19.2.99, σε σχετική συνεδρία στο 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, αποφασίστηκε ότι δεν ενδείκνυται η αύξηση του 
ενοικίου, δεδοµένου ότι οι 112 κατοικίες στην περιοχή του Αρχηγείου Αστυνοµίας πρόκειται να 
κατεδαφιστούν, βάσει χωροταξικού σχεδίου που ετοιµάζεται από το Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων. 

Μέχρι την υλοποίηση του σχεδίου, ο Αρχηγός Αστυνοµίας, µε επιστολή του προς το Γενικό 
∆ιευθυντή Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, εισηγείται, µεταξύ άλλων, όπως το 
ενοίκιο που αποκόπτεται από τους ενοίκους αστυνοµικών κατοικιών είναι ίσο µε το επίδοµα 
ενοικίου που θα τους παραχωρείτο αν διέµεναν σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόµενη κατοικία.  Τελικά 
ούτε το µέτρο αυτό υλοποιήθηκε. 

Στις 17.1.2000, σε σχετική συνεδρία στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, όπως οι κατοικίες που κενώνονται µην ενοικιάζονται ξανά και 
µελετηθεί η νοµική πτυχή του θέµατος όσο αφορά τα υφιστάµενα συµβόλαια των ενοίκων και 
τον περί Ενοικιοστασίου Νόµο.  Επίσης αποφασίστηκε όπως κληθεί νέα σύσκεψη, µετά τη 
µελέτη και υποβολή διαφόρων στοιχείων, για λήψη σχετικής απόφασης και ενηµέρωση του 
Υπουργικού Συµβουλίου. 
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4.18.13 Αστυνόµευση ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων.  ΄Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 42.718, 
ηµερ. 14.6.95, όπως η δαπάνη για την αστυνόµευση των ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων 
καταβάλλεται από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού, µε την επιβολή σχετικού τέλους στα 
εισιτήρια των αθλητικών συναντήσεων, εντούτοις δεν υπήρξε συµµόρφωση από µέρους του 
Οργανισµού.  Λόγω της παράλειψης αυτής, το Υπουργείο Οικονοµικών προβαίνει κάθε χρόνο 
στην αποκοπή των ποσών της οφειλής του Κ.Ο.Α. από την ετήσια χορηγία που δίνεται προς 
τον Οργανισµό και καταθέτει τα ποσά σε Κονδύλι Εσόδων της Αστυνοµίας.  Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Αστυνοµίας, η συνολική υποχρέωση του Κ.Ο.Α. για το 1999 ανήλθε στο ποσό των 
£539.063, σε σύγκριση µε £531.453 το 1998.  ΄Εχει αποκοπεί από τη χορηγία και καταβληθεί 
στην Αστυνοµία ολόκληρο το ποσό που αφορά το 1999.  Σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών, η πιο πάνω διαδικασία θα συνεχιστεί καθόσον χρόνο ο Κ.Ο.Α. αρνείται να 
επιβάλει τα τέλη που συµφωνήθηκαν. 

4.18.14 'Οπλα και πυροµαχικά.  Κατά τη διάρκεια του έτους έγινε από την Υπηρεσία µου 
δειγµατοληπτικός έλεγχος των µητρώων και φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων όπλων και 
πυροµαχικών που τηρούνται στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και στις Κεντρικές Αποθήκες 
Αρχηγείου Αθαλάσσας.  Ο Αρχηγός Αστυνοµίας υπέβαλε στο τέλος του έτους βεβαίωση ότι 
έγινε πλήρης έλεγχος του οπλισµού και πυροµαχικών και ότι αυτά συµφωνούσαν µε τα 
υπόλοιπα που ήταν καταχωρισµένα στα µητρώα, εκτός εκείνων που δηλώθηκαν ότι κλάπηκαν ή 
χάθηκαν. 

4.18.15 ΄Ελεγχος εισπράξεων.  Από επιτόπιο έλεγχο σε συγκεκριµένη περίπτωση, 
εισπραχθέν ποσό ύψους £419,50, παρουσιάστηκε, κατά την ηµέρα του ελέγχου, ως έλλειµµα 
και κατατέθηκε στην τράπεζα την επόµενη µέρα.  Σε δεύτερη περίπτωση, ποσό ύψους £140, 
παρόλο που εισπράχθηκε σε ηµεροµηνίες πολύ πιο πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του 
ελέγχου, εντούτοις δεν κατατέθηκε στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση, ούτε και εντοπίστηκε στην κατοχή 
του ταµία, το οποίο και κατατέθηκε ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας µου.   

Οι πιο πάνω περιπτώσεις είναι αποτέλεσµα σοβαρών αδυναµιών του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου, οι οποίες ήδη υποδείχθηκαν από την Υπηρεσία µου, χωρίς όµως να ληφθούν 
διορθωτικά µέτρα. 

4.18.16 Προµήθεια τροφίµων για την Αστυνοµική Ακαδηµία.  Με στόχο τη µείωση των 
εξόδων προκήρυξης και κατακύρωσης προσφορών και εξασφάλισης καλύτερων τιµών, µε την 
προκήρυξη ενιαίας προσφοράς, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο όπως οι ανάγκες 
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας σε τρόφιµα συµπεριληφθούν στις προσφορές των  Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Φυλακών, αντί της προκήρυξης ξεχωριστών προσφορών.  ΄Οπως µου έχει 
αναφερθεί, η εισήγηση µου θα µελετηθεί από την Αστυνοµική Ακαδηµία. 

4.18.17 ΄Ελεγχος καυσίµων.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, ορισµένα 
οχήµατα της Αστυνοµίας παρουσίασαν προβλήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το Μηχανουργείο, 
οφείλονταν σε κακής ποιότητας καύσιµα.  Λήφθηκαν δείγµατα του πετρελαίου, τα οποία 
στάληκαν στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για ανάλυση, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη νερού 
στα καύσιµα. 

Το Γενικό Λογιστήριο, µε την επιστολή του προς την Αστυνοµία, αρ. Τ.252/86/3 και ηµερ. 
5.5.98, λαµβάνοντας υπόψη τα αρνητικά αποτελέσµατα των αναλύσεων δειγµάτων 
πετρελαιοειδών που έγιναν από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, καθόρισε τα µέτρα που πρέπει 
να εφαρµοστούν για τη διασφάλιση της ποιότητας των καυσίµων, τα οποία, µεταξύ άλλων, 
περιλαµβάνουν δειγµατοληψία κατά την παραλαβή των καυσίµων, η οποία θα πρέπει να γίνεται 
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από επιτροπή µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και στην παρουσία εκπροσώπου του προµηθευτή.  
Τέτοια δειγµατοληψία έγινε µόνο για ορισµένες παραλαβές καυσίµων.  

Μέρος Β 

4.18.18 Αντικατάσταση µελών της Αστυνοµίας που απασχολούνται σε γραφειακά και 
λογιστικά καθήκοντα, µε πολιτικό προσωπικό.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση 
του αρ. 30.309 ηµερ. 16.6.88, ενέκρινε την αντικατάσταση 122 µελών της Αστυνοµίας, τα οποία 
απασχολούνται σε γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα, σε τοµείς όπου δεν αναµένεται να 
προκύψουν προβλήµατα ασφάλειας, µε πολιτικό προσωπικό και τη µεταφορά 151 Γυναικών 
Ειδικών Αστυφυλάκων στο Γραµµατειακό Προσωπικό, µε αντικατάσταση τους από νέους 
Αστυφύλακες (άνδρες).  Αναφορικά µε την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, διαπιστώθηκε 
ότι τα εµπλεκόµενα Τµήµατα δεν έχουν προβεί µέχρι σήµερα σε οποιεσδήποτε σχετικές 
διευθετήσεις. 

Εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί το πιο πάνω θέµα, υπό το φως των σηµερινών δεδοµένων, 
καταστάσεων και αναγκών της Αστυνοµικής ∆ύναµης. 

4.18.19 Υπερβάσεις Προϋπολογισµού 1994.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, δεν εξασφαλίστηκε 
ακόµη καλυπτική έγκριση για την υπέρβαση ύψους £90.163, που σηµειώθηκε το 1994 στο 
Κονδύλι �Αποδοχές Κρατικών Υπαλλήλων�.  Σχετικό Νοµοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από τις 
22.2.96.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στις 
8.3.2000, µε επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, ζήτησε να 
πληροφορηθεί αναφορικά µε τα διαβήµατα που πρέπει να γίνουν για διευθέτηση της 
υπέρβασης. 

4.18.20 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου όπλου.  Σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου ανέφερα ότι εκδίδονται από τις Επαρχιακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις αντίγραφα 
πιστοποιητικών εγγραφής πυροβόλου όπλου, χωρίς την είσπραξη οποιουδήποτε τέλους, επειδή 
δεν υπάρχει πρόνοια στη σχετική νοµοθεσία για το θέµα αυτό.  Εισηγήθηκα και έγινε αποδεκτό 
όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο τροποποίησης του σχετικού Νόµου, για είσπραξη καθορισµένου 
δικαιώµατος.   Το Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτει το θέµα, 
προωθεί τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, για τελική ρύθµιση του θέµατος. 

4.18.21 Σύνδεση αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς/διάρρηξης µε 
Αστυνοµικούς Σταθµούς.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, µε βάση το αρχικό 
σχέδιο, οι συνδέσεις διευθετούνταν από την Α.ΤΗ.Κ., µετά από έγκριση των αιτήσεων από τον 
Αρχηγό Αστυνοµίας και την καταβολή των σχετικών τελών.  ΄Οµως, αργότερα, µε την εισαγωγή 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας, έγινε τεχνικά κατορθωτό να γίνεται η 
σύνδεση, χωρίς αυτό να είναι σε γνώση της Αστυνοµίας, αλλά να γίνεται αντιληπτό µόνο µετά 
από κλήση.  Για επίλυση του προβλήµατος, έχουν προωθηθεί σχετικοί τροποποιητικοί 
Κανονισµοί, των οποίων η έγκριση εκκρεµεί ακόµα. 

4.19 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μέρος Α 

4.19.1 Πυροπροστασία.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 1998, για σκοπούς 
πυροπροστασίας, η Υπηρεσία παρέχει διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η εξέταση 
αρχιτεκτονικών σχεδίων για έκδοση άδειας, η επιθεώρηση οικοδοµών για τελική έγκριση κ.τ.λ., 
χωρίς να εισπράττει δικαιώµατα.  Εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της 
σχετικής νοµοθεσίας, για είσπραξη δικαιωµάτων, για κάλυψη, τουλάχιστον, των πραγµατικών 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

83 

εξόδων της Υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχει.  Ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας ζήτησε στις 17.5.2000 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως όπως συγκαλέσει σύσκεψη για εξέταση του όλου θέµατος.  Σε σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στις 10.7.2000, η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέλαβε τη διεξαγωγή µελέτης και την ετοιµασία Κανονισµών 
Πυροπροστασίας. 

4.19.2 Κλήσεις.  Ο πιο κάτω πίνακας περιέχει για τα τελευταία τρία χρόνια τον αριθµό κλήσεων 
για παροχή βοήθειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον αριθµό ατόµων που υπηρετούν στη 
δύναµη, τον αριθµό οχηµάτων που χρησιµοποιεί η δύναµη, καθώς και το ύψος των ζηµιών που 
έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές. 

 1997  1998  1999 

Κλήσεις 3408  4124  4857 

Πυροσβεστική ∆ύναµη 602  599  602 

Οχήµατα 137  145  152 

Ζηµιές £4.517.497  £2.955.473  £12.697.183 

4.19.3 Απαιτήσεις για αποζηµιώσεις.  Σε δύο περιπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο Γραφείο 
του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για χειρισµό, υποβλήθηκαν απαιτήσεις για 
αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών που, όπως οι παραπονούµενοι ισχυρίζονται, προκλήθηκαν από 
υπαιτιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Οι απαιτήσεις υπολογίζονται σε πέρα από £4.000. 

Μέρος Β 

4.19.4 Αγωγές εναντίον της ∆ηµοκρατίας.  Σε δύο περιπτώσεις παραπονούµενοι κίνησαν 
αγωγή εναντίον της ∆ηµοκρατίας, µε τον ισχυρισµό ότι είχαν υποστεί ζηµιές λόγω υπαιτιότητας 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Εκκρεµεί η εκδίκαση των αγωγών. 

4.19.5 Συνεργείο επισκευής/κατασκευής οχηµάτων.  Στην Υπηρεσία λειτουργεί συνεργείο, 
το οποίο στελεχώνεται από 17 άτοµα που ασχολούνται, πάνω σε συνεχή βάση, µε την επισκευή 
πυροσβεστικών οχηµάτων και άλλου εξοπλισµού. 

Μέχρι το 1998 το συνεργείο αναλάµβανε και την κατασκευή µέρους των πυροσβεστικών  
οχηµάτων.  Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας µου, αγοράζονται συµπληρωµένα οχήµατα από 
τον ιδιωτικό τοµέα.  Λόγω της µείωσης των εργασιών του συνεργείου, ζήτησα τη διεξαγωγή 
σχετικής µελέτης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η στελέχωση του συνεργείου µε 17 άτοµα είναι 
αναγκαία.  Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µού ανέφερε ότι οι 
εργασίες του συνεργείου έχουν αυξηθεί, λόγω αύξησης του στόλου των πυροσβεστικών 
οχηµάτων, της αυξηµένης συντήρησης και του πολλαπλασιασµού των προβληµάτων λόγω των 
αυξηµένων επεισοδίων. 

4.20 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.20.1 Αποτελέσµατα έτους.  Οι δαπάνες του Ταµείου καλύπτονται από κυβερνητική χορηγία.  
Το 1999 ανήλθαν σε £1,87 εκ., σε σύγκριση µε £1,81 εκ. το 1998, και, σύµφωνα µε καταστάσεις 
που τηρούνται από το Ταµείο, ο αριθµός των επιδοτηθέντων ήταν 3561, σε σύγκριση µε 3350 
το 1998.  Ο µέσος όρος του µηνιαίου επιδόµατος ενοικίου ήταν £62,41, σε σύγκριση µε £54,90 
το 1998. 
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4.21 ΦΥΛΑΚΕΣ 

Μέρος Α 

4.21.1 Κατάδικοι-Υπόδικοι.  Την 1.1.99 υπήρχαν στις Φυλακές 246 κατάδικοι και υπόδικοι.  
Κατά το 1999 εισήλθαν στις Φυλακές 1599 και απολύθηκαν 1574, µε αποτέλεσµα στις 31.12.99 
να υπάρχουν εντός των Φυλακών 271 κατάδικοι και υπόδικοι. 

Οι κρατούµενοι εντός των Φυλακών απασχολούνται µε την εκτέλεση διαφόρων 
κατασκευαστικών έργων, τα οποία αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και  
διαβίωσης των κρατούµενων.  Απασχολούνται επίσης σε διάφορες άλλες εργασίες, όπως στην 
κουζίνα, στο καφενείο, στην έπαυλη, σε εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων των Φυλακών κ.τ.λ. 

Επιπρόσθετα, 361 κατάδικοι, ανάλογα µε τις ειδικότητες και τα ενδιαφέροντα τους, 
απασχολήθηκαν στα διάφορα εργαστήρια που λειτουργούν εντός των Φυλακών για 
επαγγελµατική κατάρτιση.  Κατά το 1999 διοργανώθηκαν µαθήµατα για δώδεκα διαφορετικά 
θέµατα, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 170 κατάδικοι. 

4.21.2 Κόστος διατροφής.  Το συνολικό κόστος αγοράς των τροφίµων για τους κατάδικους, 
καθώς και για τους κρατούµενους της Αστυνοµίας, οι οποίοι από τις 28.4.99 κρατούνται σε 
χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Αστυνοµία από τις Φυλακές, ανήλθε στο ποσό των 
£170.238, σε σύγκριση µε £140.261 κατά το 1998. 

Ο ηµερήσιος µέσος όρος κατάδικων και κρατούµενων της Αστυνοµίας που σιτίζονταν ήταν 
294,4, µε ηµερήσιο κατά κεφαλή κόστος £1,58, σε σύγκριση µε 241,3 και £1,59, αντίστοιχα, το 
1998. 

4.21.3 Υπερωρίες.  Η δαπάνη των £90.000, η οποία αρχικά προϋπολογίστηκε για το 1999, 
αναθεωρήθηκε σε £157.698, ενώ η πραγµατική ανήλθε στις £208.875, σε σύγκριση µε £98.398 
το 1998.  Η σηµαντική αύξηση της δαπάνης κατά £110.477 ή 112,3%, σε σύγκριση µε το 1998, 
οφείλεται κυρίως στο κόστος φρούρησης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας φυλακισµένων στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, στη φρούρηση της νοσηλευτικής πτέρυγας που δηµιουργήθηκε 
στο χώρο το Φυλακών και στον αυξηµένο αριθµό ηµερών άδειας ασθενείας του προσωπικού, 
µε αποτέλεσµα να γίνεται αναπλήρωση µε υπερωριακή απασχόληση.  Για µείωση των 
υπερωριών, ο ∆ιευθυντής των Φυλακών εισηγήθηκε όπως στο νέο Γενικό Νοσοκοµείο που 
ανεγείρεται διαρρυθµιστεί θάλαµος µε πρότυπα ασφάλειας, ώστε η φρούρηση των ασθενών 
κατάδικων που θα µεταφέρονται για νοσηλεία να παρέχεται µε λιγότερο προσωπικό.  
Εισηγήθηκε επίσης την πλήρωση των κενών θέσεων αµέσως µετά την κένωση τους. 

4.22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

4.22.1 Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Μεγάλο µέρος των δαπανών του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως παρέµειναν και πάλι αδαπάνητες.  Συγκεκριµένα, από τις 
πιστώσεις που εγκρίθηκαν, ύψους £16,34 εκ., δαπανήθηκε το ποσό των £10,76 εκ. µόνο, 
δηλαδή παρέµεινε αδαπάνητο ποσό £5,58 εκ. ή 34,15%. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως ο Προϋπολογισµός ετοιµάζεται, λαµβάνοντας υπόψη τα 
πλαίσια δυνατοτήτων εκτέλεσης του από το Υπουργείο. 
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Το Υπουργείο ανέφερε ότι η µη εκτέλεση του Προϋπολογισµού οφείλεται στην έλλειψη 
προσωπικού, καθώς και στην καθυστέρηση άλλων εµπλεκόµενων Τµηµάτων/Υπηρεσιών να 
εκτελέσουν τις δικές τους εργασίες αναφορικά µε τα έργα του Υπουργείου.   

4.22.2 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31.12.99 υπήρχαν καθυστερηµένα έσοδα 
ύψους £1.135.000, σε σύγκριση µε £1.034.722 το 1998.  Από το ποσό των καθυστερήσεων, 
ποσό £694.801 ή ποσοστό 61,2% αφορά καθυστερήσεις προηγούµενων ετών.  Αρκετές 
περιπτώσεις καθυστερήσεων αφορούν µισθωτές, οι οποίοι καθυστερούν την πληρωµή των 
ετήσιων ενοικίων τους πέρα από πέντε έτη, για τους οποίους έπρεπε να κινηθεί από το 
Υπουργείο η διαδικασία διακοπής των συµβάσεων τους.  ΄Οµως, αρκετές περιπτώσεις, για τις 
οποίες κινήθηκε η διαδικασία για λύση των συµβάσεων, εκκρεµούν στη Νοµική Υπηρεσία του 
Κράτους. 

4.22.3 Οργάνωση και διαχείριση των Βιοµηχανικών Περιοχών.  Η ρύθµιση του πιο πάνω 
θέµατος εκκρεµεί από τις 5.9.91, όταν το Υπουργικό Συµβούλιο όρισε Υπουργική Επιτροπή για 
µελέτη του, η οποία το ανέθεσε σε υπηρεσιακή οµάδα εργασίας, µε στόχο την εξεύρεση τρόπων 
ανάθεσης της συντήρησης τους στις Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης.  Οι εισηγήσεις της υπηρεσιακής 
οµάδας υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 1997, χωρίς όµως να υπάρξει οµοφωνία της 
Υπουργικής Επιτροπής.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι ο στόχος αυτός έχει εγκαταλειφθεί, λόγω 
απροθυµίας των Τοπικών Αρχών να αναλάβουν τη διαχείριση και τη συντήρηση τους.  Τον 
Οκτώβριο του 1998 υποβλήθηκε αίτηµα των µισθωτών των Βιοµηχανικών Περιοχών όπως 
καταβάλουν στην Κυβέρνηση το κόστος των οικοπέδων τους, µε την πληρωµή εικονικού 
ενοικίου.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι το αίτηµα αυτό µελετάται, υπάρχουν όµως δυσκολίες 
συγκερασµού των θέσεων της Κυβέρνησης και των βιοµηχάνων σε ό,τι αφορά το ύψος του 
αντιτίµου των οικοπέδων που θα κληθούν να καταβάλουν οι µισθωτές και τις 
αρµοδιότητες/ευθύνες που θα έχουν οι Σύνδεσµοι των Βιοµηχάνων µε την ανάληψη από αυτούς 
της διαχείρισης των Βιοµηχανικών Περιοχών. 

4.22.4 Αποχετευτικά τέλη των βιοµηχανικών περιοχών Λεµεσού και Αγίου Αθανασίου.  
΄Υστερα από σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας στις 12.2.96, 
καταβλήθηκε συνολικά µέχρι 31.12.99 στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας 
ποσό ύψους £342.377 για αποχετευτικά τέλη και επιβαρύνσεις των ετών 1996-1999, τα οποία 
οι µισθωτές των βιοµηχανικών οικοπέδων των πιο πάνω βιοµηχανικών περιοχών αρνούνται να 
καταβάλουν στο Συµβούλιο, ενώ, σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις µίσθωσης που 
υπογράφτηκαν, έχουν υποχρέωση να τα καταβάλουν.  Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε τη λήψη 
των αναγκαίων µέτρων για ανάκτηση του ποσού. 

Το Υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι µισθωτές καλούνται να πληρώσουν και όσοι αρνηθούν να το 
πράξουν παραπέµπονται στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη δικαστικών µέτρων. 

4.22.5 Κέντρο Εφαρµογών Ενέργειας.  Στις 30.12.98 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε τη 
συµµετοχή του Κέντρου Εφαρµογών Ενέργειας του Υπουργείου στο δίκτυο Οργανισµών για την 
Προώθηση Ενεργειακών Τεχνολογιών (Ο.Π.Ε.Τ.), ως συνεργαζόµενο µέλος (FEMOPET-
ΚΥΠΡΟΥ), και τη σύσταση διαχειριστικής επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση του. 

Στις 29.12.98 υπογράφηκε συµβόλαιο µεταξύ του Κέντρου Εφαρµογών Ενέργειας και της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης για Ενέργεια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ύψους 260.000 ευρώ, για την 
ίδρυση Οργανισµού και τη διεξαγωγή µελετών, για προσδιορισµό των περιθωρίων 
εξοικονόµησης ενέργειας στο Βιοµηχανικό και Τουριστικό Τοµέα, µε συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η οποία καθορίστηκε στο 50% του συνολικού κόστους. 
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Η συνολική δαπάνη κατά τη λήξη του συµβολαίου στις 31.12.99 ανήλθε µόνο σε 128.875 ευρώ, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό των 131.125 ευρώ παρέµεινε αδαπάνητο. 

4.22.6 Οικονοµικές υποχρεώσεις προς το ΄Ιδρυµα Τεχνολογίας.  Μεταξύ της Κυβέρνησης 
και του Ιδρύµατος Τεχνολογίας υπογράφηκε συµφωνία για προσφορά υπηρεσιών και για 
επιδότηση µελετών στις βιοµηχανίες για την περίοδο 1.1.96-31.12.98.  Η συµφωνία 
αναθεωρήθηκε από µέρους της Κυβέρνησης, µε απόφαση των Γενικών ∆ιευθυντών του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και του Γραφείου Προγραµµατισµού στις 
5.2.98, αναδροµικά από 1.1.96, όταν αποφασίστηκε όπως η Κυβέρνηση καλύπτει τα ελλείµµατα 
του Ιδρύµατος µε µέγιστο ποσό £120.000 το χρόνο.  Παρά την αναθεώρηση της συµφωνίας, το 
΄Ιδρυµα συνέχισε να χρεώνει το Υπουργείο, µε βάση την προηγούµενη συµφωνία, µε 
αποτέλεσµα στις 31.12.99, µε βάση τις χρεώσεις του, να απαιτεί από το Υπουργείο το ποσό 
των £566.175, ενώ το Υπουργείο, µε βάση τους δικούς του υπολογισµούς, φαίνεται να οφείλει 
µόνο το ποσό των £110.806.  Στις 29.12.99 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την 
παραχώρηση ετήσιας χορηγίας προς το ΄Ιδρυµα για υλοποίηση του αναπτυξιακού του 
προγράµµατος, η οποία θα υπολογίζεται µε βάση το ύψος των επιδοτήσεων που το ίδιο το 
΄Ιδρυµα θα πληρώνει στους ωφελούµενους από τα σχέδια επιδότησης, καθώς επίσης και το 
έλλειµµα που θα προκύπτει από τα λειτουργικά του έξοδα, µε µέγιστο ποσό επιδότησης 
£120.000 το χρόνο. 

4.22.7 Εσωτερικός έλεγχος καταβολής χορηγιών 

(α) Γενικά.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες και ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 
που καλύπτουν την καταβολή χορηγιών µε βάση τη λειτουργία των διαφόρων Σχεδίων του 
Υπουργείου.  Για σκοπούς βελτίωσης των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου πάνω στις πληρωµές χορηγιών από 
εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς του λογιστηρίου του Υπουργείου. 

Το Υπουργείο ανέφερε ότι το λογιστήριο αδυνατεί να προβαίνει στη διεξαγωγή ολοκληρωµένου 
ελέγχου, λόγω έλλειψης προσωπικού. 

(β) Επισκέψεις ελέγχου µηχανηµάτων ή/και εξοπλισµού για τα οποία καταβλήθηκε 
επιχορήγηση.  Οι επισκέψεις ελέγχου από λειτουργούς του Υπουργείου στα υποστατικά των 
βιοµηχανικών µονάδων, για επιθεώρηση των µηχανηµάτων και εξοπλισµών που έτυχαν 
χορηγίας µε βάση οποιοδήποτε από τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών, είναι  περιορισµένες.  
Λαµβανοµένου υπόψη ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της µονάδας, ή σε 
περίπτωση αποξένωσης των µηχανηµάτων ή/και του εξοπλισµού ή και σε περίπτωση 
µετακίνησης τους, µέσα σε περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων από την ηµεροµηνία αγοράς 
τους, η βιοµηχανική µονάδα έχει υποχρέωση να επιστρέψει το ποσοστό της χορηγίας που 
αναλογεί στην αξία των µηχανηµάτων και/ή του εξοπλισµού, αφαιρουµένων των αποσβέσεων, 
για τα οποία καταβλήθηκε επιχορήγηση, ανέφερα ότι οι επισκέψεις, µετά την παραχώρηση της 
χορηγίας, κρίνονται αναγκαίες. 

Το Υπουργείο ανέφερε ότι στόχος του είναι να πραγµατοποιείται δεύτερη επίσκεψη σε κάθε 
µονάδα που εξασφάλισε χορηγία πριν από την παρέλευση 5 χρόνων από την ηµεροµηνία 
αγοράς των µηχανηµάτων. 

(γ) Ετήσια έκθεση προόδου και τήρηση µητρώων.  Με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του κάθε Σχεδίου εισηγήθηκα την ετοιµασία ετήσιας έκθεσης για κάθε 
Σχέδιο ξεχωριστά.  Επιπρόσθετα εισηγήθηκα, λόγω της αύξησης των Σχεδίων, την τήρηση 
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µητρώου για κάθε Σχέδιο, στο οποίο να καταχωρίζονται οι αιτήσεις, µαζί µε άλλα σχετικά 
στοιχεία παρακολούθησης τους. 

4.22.8 Σχέδιο δανειοδότησης και παροχής χορηγιών για τεχνολογική αναβάθµιση του 
µεταποιητικού τοµέα.  Η εφαρµογή του Σχεδίου άρχισε το Νοέµβριο του 1996 και έληξε στις 
31.12.98.  Η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µέχρι 31.12.98 συνεχίστηκε και κατά το 
1999 και µέχρι 31.12.99 είχαν εγκριθεί 439 αιτήσεις για παροχή χορηγιών και 253 αιτήσεις για 
επιδότηση επιτοκίου.  Τα ποσά που καταβλήθηκαν ανέρχονται σε £9.115.976 για 409 µονάδες 
και £1.593.554 για 245 µονάδες, αντίστοιχα.  Στις 31.12.99 εκκρεµούσε η εξέταση 319 αιτήσεων 
για παροχή χορηγιών, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τα έτη 1997 (31) και 1998 (288), και 188 
αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τα έτη 1996 (1), 1997 (13) και 
1998 (174).  Στις 2.6.99 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε τη Νέα Βιοµηχανική Πολιτική, στην 
οποία περιλαµβάνεται και το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Τεχνολογική Αναβάθµιση της 
Μεταποιητικής Βιοµηχανίας, το οποίο αποτελεί συνέχεια του αρχικού Σχεδίου, αλλά µε 
τροποποιήσεις, ιδιαίτερα όσο αφορά τα ποσοστά και το ανώτατο ύψος χορηγίας.  Με την ίδια 
απόφαση το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του Σχεδίου 
δανειοδότησης για τεχνολογική αναβάθµιση του µεταποιητικού τοµέα. 

Επίσης, στις 17.12.99 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση χορηγίας που θα 
ισούται µε το 50% της προβλεπόµενης από το Σχέδιο, µε ανώτατο ποσό κατ΄ αίτηση £50.000, 
σε όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 1996-1998 και 
εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν βαθµολογία από 55 µονάδες µέχρι κάτω από 60 µονάδες.  Το 
συνεπαγόµενο κόστος υπολογίστηκε σε περίπου £565.000. 

4.22.9 Σχέδιο παροχής κινήτρων για τη δηµιουργία περιφερειακών συνδέσµων 
εµπορίας φρούτων, λαχανικών και κρεάτων.  Η εφαρµογή του Σχεδίου άρχισε το 1994 και 
µέχρι 31.12.99 η δαπάνη ανήλθε σε £135.515 για 10 µονάδες.  Το Υπουργικό Συµβούλιο όρισε 
στις 26.11.97 Υπουργική Επιτροπή για να µελετήσει περαιτέρω τη διεύρυνση και βελτίωση του 
Σχεδίου, όµως υπήρξε αδυναµία στην εξεύρεση κοινής θέσης, και το Υπουργικό Συµβούλιο 
αποφάσισε στις 28.4.99 να παραπέµψει το θέµα για περαιτέρω µελέτη και απόφαση στους 
Υπουργούς Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Οικονοµικών, χωρίς επαναφορά του στο 
Συµβούλιο, εκτός αν υπάρξει διαφωνία µεταξύ τους.  Στις 9.7.99 η αρµόδια Υπουργική 
Επιτροπή αποφάσισε τη διεύρυνση και βελτίωση των κινήτρων του πιο πάνω Σχεδίου, το οποίο 
µετονοµάστηκε σε Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη ∆ηµιουργία/Επέκταση των Περιφερειακών 
Συνδέσµων Εµπορίας Γεωργοκτηνοτροφικών και Αλιευτικών Προϊόντων (Οργανώσεις 
Παραγωγών), το συνολικό κόστος του οποίου υπολογίζεται να ανέλθει στα £2,2 εκ.  Με την 
απόφαση αυτή προβλέπεται, µεταξύ άλλων, και η δηµιουργία ∆ευτεροβάθµιου Συντονιστικού 
Φορέα για τα Οπωροκηπευτικά, σκοπός του οποίου είναι να προγραµµατίζει την παραγωγή και 
να συντονίζει την εµπορία και διάθεση των προϊόντων όλων των Συνδέσµων, πάνω σε 
παγκύπρια βάση, η ίδρυση του οποίου όµως ακόµη εκκρεµεί. 

Στις 31.12.99 το σύνολο των δανείων για τα οποία παραχωρήθηκε κυβερνητική εγγύηση, 
σύµφωνα µε το Σχέδιο, ανέρχονταν σε £1.736.400. 

4.22.10 Σχέδιο παροχής κινήτρων για τεχνολογική αναβάθµιση των συσκευαστηρίων 
εξαγόµενων φρέσκων φρούτων και λαχανικών.  Το Σχέδιο αρχικά εγκρίθηκε για τριετή 
περίοδο και, µέχρι τη λήξη του (4.6.99), η συνολική δαπάνη ανήλθε σε £131.125 για παροχή 
χορηγιών σε 5 µονάδες, σε σύγκριση µε περίπου £1 εκ. που ήταν το προϋπολογιζόµενο κόστος 
λειτουργίας του Σχεδίου.  Κατά την ίδια ηµεροµηνία εκκρεµούσε η εξέταση δύο αιτήσεων για 
παροχή χορηγιών και δύο αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου δανείων.  Στις 14.7.99 το 
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Υπουργικό Συµβούλιο, ενόψει του ότι το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού (£900.000) για 
τη λειτουργία του Σχεδίου παρέµεινε αναξιοποίητο, ενέκρινε παράταση του Σχεδίου για 
περαιτέρω περίοδο δύο χρόνων, δηλαδή µέχρι 4.6.2001, και κατάργηση της επιδότησης 
επιτοκίου, µε ταυτόχρονη κλιµάκωση της παρεχόµενης χορηγίας, ώστε να παρασχεθεί η 
δυνατότητα σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό συσκευαστηρίων να επωφεληθούν από τα 
κίνητρα του Σχεδίου. 

4.22.11 Σχέδιο παροχής κυβερνητικής βοήθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της εξαγωγικής βιοµηχανίας.  Το Σχέδιο αρχικά εγκρίθηκε για να λειτουργήσει µόνο το 1997.   
Στις 29.1.98 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την παράταση του Σχεδίου για ένα έτος και η 
σχετική δαπάνη ανήλθε σε £2.933.436 για 237 µονάδες, σε σύγκριση µε £2.863.435 για 238 
µονάδες του 1997.  Στις 17.2.99 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε παράταση του Σχεδίου 
για τρίτη χρονιά, µε διαφοροποιηµένα κριτήρια, και η σχετική δαπάνη ανήλθε σε £2.538.126 για 
242 µονάδες. 

4.22.12 Σχέδιο παροχής χορηγιών για την υποβοήθηση µεταποιητικών βιοµηχανικών 
µονάδων στην εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου της βιοµηχανικής ρύπανσης 

(α) Εφαρµογή και κριτήρια Σχεδίου.  Η εφαρµογή του Σχεδίου άρχισε το 1995 και η 
συνολική δαπάνη για τα έτη 1995-1999 ανήλθε σε £661.841 για 18 µονάδες, ενώ εκκρεµούσε η 
εξέταση άλλων 20 αιτήσεων.  Η αρχική περίοδος του Σχεδίου έληξε στις 17.2.98, χωρίς όµως 
να έχουν υλοποιηθεί, σε µεγάλο βαθµό, οι βασικοί σκοποί του Σχεδίου, οι οποίοι είναι η 
υποβοήθηση µεταποιητικών βιοµηχανικών µονάδων στην εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου 
της βιοµηχανικής ρύπανσης, για τους οποίους το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε δαπάνη ύψους 
£6,75 εκ.  Οι λόγοι του χαµηλού βαθµού υλοποίησης των σκοπών του Σχεδίου οφείλονται 
κυρίως στον αργό ρυθµό εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας και εγκατάστασης των εν λόγω 
συστηµάτων από τις µεταποιητικές βιοµηχανίες και στην αδυναµία των αιτητών για εξασφάλιση 
και υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 
7.8.98 την παράταση του Σχεδίου µέχρι 31.12.2003.  Εκκρεµεί η τροποποίηση των σχετικών 
όρων και κριτηρίων, τα οποία συµφωνήθηκαν στη Συµβουλευτική Επιτροπή Παροχής Χορηγιών 
του Σχεδίου και για τα οποία αναµένεται να υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για έγκριση. 

(β) Συστήµατα ελέγχου της βιοµηχανικής ρύπανσης.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δε γίνεται έλεγχος 
αναφορικά µε τη συµµόρφωση των εταιρειών µε τους όρους που τέθηκαν ως προϋπόθεση για 
την παραχώρηση των χορηγιών και η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε την τήρηση µητρώου, στο 
οποίο να καταχωρίζεται η κάθε βιοµηχανία που έτυχε χορηγίας, ο χρόνος επίσκεψης στη 
βιοµηχανία του αρµόδιου λειτουργού και κατά πόσο εργάζεται ή όχι το όλο σύστηµα 
ικανοποιητικά. 

4.22.13 Υπηρεσία Ασφαλίσεως Εξαγωγών.  Στις 31.12.99 οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 
Κυβέρνησης για εκκρεµείς εγγυήσεις, που δόθηκαν µε σκοπό την ενθάρρυνση, διευκόλυνση και 
ανάπτυξη του εµπορίου µε άλλες χώρες, ανέρχονταν περίπου σε £2,6 εκ.  Επιπρόσθετα 
εκκρεµούσε το ποσό των £10,6 εκ., για αποζηµιώσεις που κατέβαλε η Κυβέρνηση για εξαγωγές 
που έγιναν στη Λιβύη (£0,2 εκ.), Ιράκ και Κουβέιτ (£7,2 εκ.), Ρωσία (£2,6 εκ.) και σε άλλες 
χώρες (£0,5 εκ.), το οποίο παραµένει χρεωµένο σε λογαριασµό προκαταβολών.  

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι, όσο αφορά τις αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν για 
εξαγωγές στο Ιράκ, Κουβέιτ και Ρωσία, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα είσπραξης των ποσών 
αυτών, εφόσον ξεπεραστούν τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που υπάρχουν σήµερα. 
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4.22.14 Σχέδια Παροχής ∆ανείων µε Κυβερνητική Εγγύηση.  Σύµφωνα µε τις καταστάσεις 
που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου, το σύνολο των δανείων που παραχωρήθηκαν ανήλθαν 
σε £7.765.680.  Στις 31.12.99, το σύνολο των υπολοίπων των δανείων, για τα οποία 
παραχωρήθηκε κυβερνητική εγγύηση ύψους £2.610.702, ήταν £3.918.865.  Παρατηρήθηκε ότι, 
σε αρκετές περιπτώσεις, τα άτοµα ή οι εταιρείες στις οποίες παραχωρήθηκαν οι εγγυήσεις 
παραλείπουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει ο κίνδυνος να αναλάβει η Κυβέρνηση την αποπληρωµή τους.  Σηµειώνεται ότι στις 
31.12.99 οι καθυστερηµένες δόσεις για τα δάνεια αυτά ήταν £2.500.848 και περιλαµβάνουν 
σηµαντικά ποσά που οφείλονται από εταιρείες για τις οποίες διεξήχθη έρευνα από τη Νοµική 
Υπηρεσία.   

΄Οπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η Υπηρεσία µου διαπίστωσε αδυναµίες και 
ελλείψεις στον εσωτερικό έλεγχο που ασκείται πάνω στα Σχέδια, κυρίως όσο αφορά την 
παρακολούθηση και τη λήψη µέτρων εναντίον όσων δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους. 

Μετά από εισήγηση µου, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ετοίµασε και 
υπέβαλε σχέδιο συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των Σχεδίων στο Γενικό Λογιστή, ο οποίος 
ζήτησε να καθοριστεί η συχνότητα των επιτόπιων επισκέψεων των λειτουργών του Υπουργείου 
στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων, οι οποίες δανειοδοτήθηκαν µε κυβερνητική 
εγγύηση, και ιεράρχηση των µέτρων που θα λαµβάνονται από την Επιτροπή Εγγυήσεων σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης του πρωτοφειλέτη.  Τα µέτρα όµως που λήφθηκαν δεν ήταν 
ικανοποιητικά και η κατάσταση εξακολουθεί να µην παρουσιάζει βελτίωση, µε αποτέλεσµα η 
Κυβέρνηση να αναµένεται να καταβάλει ποσό £500.000 επιπλέον του ποσού των £263.695 που 
κατέβαλε ως εγγυήτρια µέχρι σήµερα.   

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι η εµπλοκή διαφόρων Υπουργείων στο θέµα, σε 
διαφορετικά στάδια το καθένα, δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων και την τροχιοδρόµηση 
οριστικών λύσεων και εισηγήθηκε τη µελέτη κάθε περίπτωσης χωριστά. 

Αναλυτικά τα διάφορα Σχέδια παρουσιάζονται όπως πιο κάτω: 

(α) Εκκρεµείς εγγυήσεις 

(i) Σχέδια κυβερνητικών εγγυήσεων για δάνεια ή/και πιστωτικές διευκολύνσεις.  Στις 
31.12.99 το υπόλοιπο των δανείων που εκδόθηκαν µε κυβερνητική εγγύηση ήταν 
£712.848 για το Παλαιό Σχέδιο (75%), £519.143 για το Νέο Σχέδιο (75%) και £2.123.991 
για το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη βιοµηχανία (90%).  
Παρατηρήθηκε και πάλι ότι αρκετοί οφειλέτες παραλείπουν να καταβάλουν στις τράπεζες 
τις οφειλόµενες δόσεις δανείων, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις να αυξάνονται.  Οι 
καθυστερηµένες δόσεις στις 31.12.99 περιλάµβαναν όλο το υπόλοιπο των δανείων για το 
Παλαιό και Νέο Σχέδιο (75%), ύψους £1.231.991 (£712.848 και £519.413 αντίστοιχα) και 
ποσό ύψους £705.974 για το Σχέδιο για τη Βιοµηχανία (90%).  Η οικονοµική κατάσταση 
µερικών οφειλετών δεν είναι καλή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβαρυνθεί η 
Κυβέρνηση µε τα ποσά των εγγυήσεων.  Μέχρι 31.12.99 η Κυβέρνηση κατέβαλε, ως 
εγγυήτρια, το ποσό των £186.748 για 8 οφειλέτες του Παλαιού Σχεδίου. 

(ii) Σχέδιο παροχής εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων από εµπορικές τράπεζες σε 
πληγέντες ή εκτοπισµένους επιχειρηµατίες.  Το Σχέδιο λειτούργησε κατά τα έτη 1983-
1989 και εγκρίθηκαν δάνεια και τραπεζικές διευκολύνσεις ύψους £440.001, µε εγγύηση 
90%.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο των εκκρεµών δανείων ήταν £82.940, ποσό που 
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κατέστη ήδη πληρωτέο.  Μέχρι τις 31.12.99 η Κυβέρνηση κατέβαλε ως εγγυήτρια το ποσό 
των £76.947 για 6 οφειλέτες. 

(iii) Σχέδιο χρηµατοδότησης µικρών βιοµηχανικών επιχειρήσεων.  Το Σχέδιο 
λειτουργούσε µέχρι το τέλος του 1982, µε βάση δύο συµφωνίες που υπέγραψε η Τράπεζα 
Αναπτύξεως µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα κατά τα έτη 1976 και 1979, οι οποίες προνοούσαν, 
µεταξύ άλλων, την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Τράπεζα Αναπτύξεως, 
για το 75% των δανείων που παραχωρήθηκαν µε βάση τη συµφωνία του 1976, και για το 
50% των δανείων που παραχωρήθηκαν µε βάση τη συµφωνία του 1979.  Αργότερα, µε 
την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 24.263 ηµερ. 29.2.84, εγκρίθηκε η 
παράταση του Σχεδίου για τα έτη 1983 και 1984, µε παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης 
που να καλύπτει το 50% των εκδιδόµενων δανείων.  Στις 31.12.99 καθυστερούσε η 
αποπληρωµή δανείων ύψους £479.943 που οφείλονται από 22 επιχειρήσεις και το ύψος 
της υποχρέωσης της Κυβέρνησης ανέρχεται σε £205.809.  Την ευθύνη για την είσπραξη 
των δανείων έχει η Τράπεζα Αναπτύξεως, όµως, όπως διαπιστώθηκε, οι περισσότερες 
από τις επιχειρήσεις έχουν κλείσει και η Τράπεζα διεκδίκησε από το 1992 τη σχετική 
εγγύηση από την Κυβέρνηση για 14 από αυτές. 

(β) Σχέδιο δανειοδότησης εκτοπισµένων και πληγέντων επιχειρηµατιών.  Το Σχέδιο 
λειτούργησε κατά τα έτη 1987-1993 και παραχωρήθηκαν δάνεια ύψους £1.145.939, µέσω της 
Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο των δανείων ήταν £1.016.819, 
στο οποίο περιλαµβάνονται καθυστερηµένες δόσεις ύψους £896.012.  Η Κυπριακή Τράπεζα 
Αναπτύξεως έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και είσπραξη των δανείων. 

Μέρος Β 

4.22.15 Αξιοποίηση Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών.  Παρά τις διαβεβαιώσεις που 
δόθηκαν από το Υπουργείο, από το Μάιο του 1996 δεν έχει διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί 
ο βαθµός αξιοποίησης των βιοµηχανικών οικοπέδων στις Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές, 
παρόλο ότι έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι διάφορα υποστατικά χρησιµοποιούνται για 
σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στις συµβάσεις µίσθωσης.  Επιπρόσθετα 
διαπιστώθηκε ότι πραγµατοποιούνται ελάχιστες επισκέψεις στις Κυβερνητικές Βιοµηχανικές 
Περιοχές, µε αποτέλεσµα τα διάφορα προβλήµατα, όπως είναι η χρήση υποστατικών ως 
καταστηµάτων για σκοπούς λιανικής πώλησης, αυθαίρετη επέµβαση σε κυβερνητική γη, 
υπενοικίαση µέρους των υποστατικών χωρίς την έγκριση του Υπουργείου και άλλα, τα οποία δε 
συνάδουν µε τους όρους των συµφωνιών εκµίσθωσης, να µην εντοπίζονται έγκαιρα.  

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε αύξηση των επισκέψεων στις περιοχές αυτές πάνω σε 
προγραµµατισµένη και τακτική βάση, έτσι που να εντοπίζονται έγκαιρα τα διάφορα προβλήµατα 
και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για συµµόρφωση των µισθωτών. 

Το Υπουργείο ανέφερε ότι οι εισηγήσεις µου έχουν ληφθεί υπόψη.  Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο 
έλεγχος των περίπου 500 µισθωτών των βιοµηχανικών περιοχών είναι αδύνατος, λόγω του 
περιορισµένου διαθέσιµου προσωπικού. 

4.22.16 ∆ιαχείριση χρησιµοποιηµένων µηχανέλαιων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο 
αποφάσισε στις 29.9.93 τη διεξαγωγή τεχνοοικονοµικής µελέτης για την περισυλλογή, διάθεση 
ή ανακύκληση των χρησιµοποιηµένων µηχανέλαιων, µε στόχο την επίλυση του προβλήµατος 
που δηµιουργείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους.  Η σχετική συµφωνία για τη διεξαγωγή 
της µελέτης υπογράφηκε στις 18.9.95 και η µελέτη συµπληρώθηκε µε καθυστέρηση περίπου 18 
µηνών, τον Ιούλιο του 1997.  ΄Εκτοτε εκκρεµεί η εφαρµογή των σχετικών εισηγήσεων και, µετά 
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από σχετική εισήγηση του Υπουργείου, σε συνεννόηση µε τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς, 
το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 11.11.98 να αναθέσει στον Υπουργό Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τη σύσταση �οµάδας για τα χρησιµοποιηµένα µηχανέλαια�, 
στην οποία να συµµετέχουν εκπρόσωποι και άλλων Υπουργείων, και η οποία, µε βάση τα 
αποτελέσµατα και τις εισηγήσεις της µελέτης, να διαµορφώσει και εφαρµόσει ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο για την περισυλλογή, διάθεση ή ανακύκληση των χρησιµοποιηµένων 
µηχανέλαιων στην Κύπρο. 

4.22.17 Κυπριακός Οργανισµός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ).  Εκκρεµεί η 
ετοιµασία Κανονισµών που θα συµβάλουν στην καλύτερη εφαρµογή του Νόµου και τη 
λειτουργία του Οργανισµού.  Το σχετικό νοµοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε την πλήρη 
ανεξαρτητοποίηση και αυτονοµία του Οργανισµού, απορρίφθηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 20.4.2000. 

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι πρόσφατα το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε το 
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων του ΚΟΠΕΠ και την ανάληψη µέρους αυτών από ιδιωτική 
εταιρεία, για διεκπεραίωση της πιστοποίησης.  ΄Ηδη, όπως µε έχει πληροφορήσει, προωθείται η 
προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου για τον ΚΟΠΕΠ, ώστε να καλύψει τις νέες ανάγκες, ενώ, 
παράλληλα, γίνεται µελέτη για την αποτελεσµατική ανάληψη της ευθύνης της πιστοποίησης από 
την υπό δηµιουργία εταιρεία. 

4.22.18 Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών.  Ο εξοπλισµός που διαθέτει η Υπηρεσία 
εξακολουθεί να είναι ελλιπής, καθώς επίσης και το προσωπικό, µε αποτέλεσµα σε µερικές 
περιπτώσεις να αδυνατεί να ανταποκριθεί σε παρακλήσεις για έλεγχο εξοπλισµού, τόσο στον 
ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα.  Εκκρεµεί από το 1996 η διεξαγωγή εµπεριστατωµένης 
µελέτης από εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τόσο για τον εξοπλισµό όσο και για 
τη στελέχωση της Υπηρεσίας, έτσι που να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή της. 

4.22.19 Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών.  Παρ� όλη την αύξηση 
του όγκου εργασίας, η Υπηρεσία δεν έχει ακόµη στελεχωθεί µε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε 
και διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισµό για τη διεξαγωγή εξειδικευµένων ελέγχων.  Το Υπουργείο µε 
πληροφόρησε ότι, επί του παρόντος, οι ανάγκες της Υπηρεσίας για αναλύσεις ή/και εξετάσεις 
προϊόντων ικανοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες και ότι, σε ελάχιστες περιπτώσεις, χρειάστηκε 
να αποσταλούν στο εξωτερικό δείγµατα για αναλύσεις/εξετάσεις. 

4.23 ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
Μέρος Α 

4.23.1 Εγγραφές, πτωχεύσεις, εκούσιες εκκαθαρίσεις και διαγραφές.  Οι εγγραφές 
εταιρειών, οι εκούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών και οι διαγραφές, καθώς επίσης και οι πτωχεύσεις 
ατόµων, ήταν, κατά τα τελευταία τρία έτη, οι ακόλουθες: 
 1999  1998  1997 
Εγγραφές:      
Εταιρείες Κυπριακής Συµµετοχής 6866  6077  6544 
Συνεταιρισµοί και Εµπορικές Επωνυµίες 1330  1212  1110 
Ναυτιλιακές Εταιρείες 369  395  497 
Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων (εκτός Κύπρου) 1366  1238  1265 
Αλλοδαπές Εταιρείες 147  80  67 
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 1999  1998  1997 
Σύνολο 10078  9002  9483 
Πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις:      
΄Ατοµα 475  444  286 
Εταιρείες 150  121  87 
Σύνολο 625  565  373 
Εκούσιες εκκαθαρίσεις:      
Εταιρείες 83  122  95 
∆ιαγραφές:      
Εταιρείες Κυπριακής Συµµετοχής, Ναυτιλιακές και 
Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων (εκτός Κύπρου) 

} 
} 

 
 

 
1195 

  
1570 

 
Συνεταιρισµοί *8000 } 

 13  20 

Εµπορικές Επωνυµίες }    37  42 
 
Αλλοδαπές Εταιρείες } 

 
10  10 

Σύνολο 8000  1255  1642 

*∆ε δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία. 

Η εκστρατεία που αναλήφθηκε, να ζητείται δηλαδή από τις εταιρείες να υποβάλλουν τα 
καθυστερηµένα έγγραφα τους και, όσες εταιρείες δεν ανταποκρίνονται, να διαγράφονται, είχε ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση στις διαγραφές εταιρειών.  Ο αριθµός των διαγραφών 
αναµένεται να αυξηθεί και κατά το έτος 2000. 

4.23.2 Καθυστερηµένη εργασία.  Εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλος όγκος καθυστερηµένης 
εργασίας στους Κλάδους Εταιρειών, Εµπορικών Σηµάτων και Εκκαθαρίσεων/ Πτωχεύσεων, 
καθώς και Επιβαρύνσεων και Υποθηκών.  ΄Οπως υπέδειξα και σε προηγούµενες Εκθέσεις  
µου, ο αυξανόµενος όγκος της καθυστερηµένης εργασίας δε συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία 
του Τµήµατος, ούτε και στην έγκαιρη εξυπηρέτηση του κοινού και την είσπραξη των δηµόσιων 
εσόδων. 

4.23.3 Υποβολή ετήσιων εκθέσεων από εταιρείες.  ΄Οπως ανέφερα σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, πολλές εταιρείες καθυστερούσαν να υποβάλουν τις ετήσιες εκθέσεις τους για 
πολλά χρόνια, χωρίς να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα.  

Το Τµήµα εφάρµοσε σειρά µέτρων για αντιµετώπιση του προβλήµατος και έχει ήδη καλέσει, µε 
σχετικές ειδοποιήσεις, όλες τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Τα 
αποτελέσµατα των πιο πάνω ενεργειών ήταν θετικά και τα έσοδα του Τµήµατος, για το 1999, 
ήταν αυξηµένα κατά £1 εκ.  Τα έσοδα όµως από εκθέσεις, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί µέχρι 
31.12.99, υπολογίζονται σε £4,3 εκ. 

4.23.4 Υπερωρίες.  Οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση ανήλθαν σε £133.111, σε 
σύγκριση µε £90.535 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £42.576 ή 47,03%.  Παρά την 
πρόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών να διαθέσει επιπρόσθετες πιστώσεις, για σκοπούς 
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αντιµετώπισης του αυξηµένου όγκου εργασίας, δεν κατέστη δυνατό αυτές να χρησιµοποιηθούν,  
λόγω του ότι το προσωπικό παρέµεινε το ίδιο. 

4.23.5 Αγορά υπηρεσιών.  Πιστώσεις ύψους £54.370 για αγορά υπηρεσιών δεν κατέστη 
δυνατό να δαπανηθούν, επειδή η σχετικη µίσθωση υπηρεσιών δεν έγινε. 

4.23.6 Μηχανογράφηση εργασιών 

(α) Η πλήρης υλοποίηση του συµβολαίου που υπογράφτηκε για τον πιο πάνω σκοπό 
παρουσιάζει καθυστέρηση περίπου 4 ετών. 

(β) Σύµφωνα µε έκθεση του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής, φαίνεται ότι το προσωπικό 
του Τµήµατος δεν επαρκεί για την εφαρµογή και οµαλή λειτουργία του συστήµατος.  
Εισηγήθηκα όπως γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις αναφορικά µε το  ανθρώπινο δυναµικό, 
ώστε να µην παρουσιαστούν περαιτέρω καθυστερήσεις κατά την εφαρµογή του έργου, το οποίο 
αναµένεται να συµπληρωθεί το Σεπτέµβριο του 2000, καθώς επίσης και µηχανογράφηση όλων 
των άλλων εργασιών που τώρα γίνονται χειρόγραφα. 

Μέρος Β 

4.23.7 Υποβολή λογαριασµών από ξένες εταιρείες.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι πολλές 
ξένες εταιρείες καθυστέρησαν να υποβάλουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους για τα έτη 1988-
1999, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η είσπραξη σηµαντικών ποσών και µε κίνδυνο να υπάρξει 
απώλεια εσόδων.  Αναµένεται ότι, µε την πρόσφατη ολοκλήρωση της µηχανογράφησης, θα 
υπάρξει βελτίωση της κατάστασης. 

4.23.8 Σύστηµα ασφάλειας.  ∆εν έχει ακόµη τοποθετηθεί σύστηµα συναγερµού και σύστηµα 
πυρασφάλειας σε όλο το κτίριο.  Εξέφρασα την άποψη ότι, λόγω της σηµαντικότητας των 
εγγράφων που βρίσκονται στο κτίριο, επιβάλλεται η τοποθέτηση συστήµατος συναγερµού και 
συστήµατος πυρασφάλειας. 

4.23.9 Ανάκτηση εξόδων.  Παρά τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου για 
ανάκτηση του ποσού των £255.390, το οποίο αντιπροσωπεύει τα έξοδα των επιθεωρητών, τα 
οποία κατέβαλε η Κυβέρνηση για τη διερεύνηση των υποθέσεων δύο εταιρειών, δεν έχει ακόµη 
κινηθεί η διαδικασία ανάκτησης του.  Το Τµήµα πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι µε το θέµα 
ασχολείται η Νοµική Υπηρεσία. 

4.23.10 Υπηρεσία Τηλεπληροφόρησης.  Το συµβόλαιο για την παροχή υπηρεσίας 
τηλεπληροφόρησης για αιτήσεις εγγραφής ονοµάτων, το οποίο υπογράφτηκε από το Τµήµα και 
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στις 28.8.97, εξακολουθεί να παραµένει σε αδράνεια, ενώ 
έκτοτε η καταβολή της µηνιαίας συνδροµής προς την Αρχή, ύψους £48,60, συνεχίζεται. 

4.23.11 Οι περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµοι.  Η Νοµική Υπηρεσία το 1994 
επεξεργάστηκε νοµοτεχνικά το περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ∆ιάταγµα, το 
οποίο προβλέπει για την επικόλληση ειδικού ενσήµου για έργα που προστατεύονται µε το 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.  Μέχρι σήµερα το ∆ιάταγµα δεν έχει δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα, λόγω άλλων εκκρεµοτήτων συναφών νοµοθεσιών και διαφόρων 
προβληµάτων που προκύπτουν από τη χρήση του ειδικού ενσήµου.  Το Τµήµα πληροφόρησε 
την Υπηρεσία µου ότι γίνεται µελέτη για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας για επικόλληση 
του ειδικού ενσήµου, καθότι έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία εκτύπωσης και διάθεσης του ίσως 
να είναι πολυδάπανη και µη εφαρµόσιµη. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

94 

4.23.12 Επιβαρύνσεις-Υποθήκες.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δε λαµβάνονται νοµικά µέτρα 
εναντίον όσων δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις του Τµήµατος για εγγραφή της 
υποθήκης ακινήτου, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων. 

4.23.13 Αναθεώρηση τελών.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η αναθεώρηση τελών και δικαιωµάτων 
για εταιρείες, συνεταιρισµούς και εµπορικές επωνυµίες.  Πληροφορήθηκα ότι οι νέοι Κανονισµοί 
έχουν ετοιµαστεί και αναµένεται σύντοµα να κατατεθούν στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση 
και προώθηση τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

4.24 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.24.1 Αποτελέσµατα χρήσης.  Σύµφωνα µε τους µη εξελεγµένους λογαριασµούς του 1999, 
τα αποτελέσµατα χρήσης παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 1999  1998 

 £  £ 

Κόστος πωλήσεων προϊόντων 689.695  622.712 

Μείον:  Πωλήσεις 375.253  320.328 

Μικτή ζηµιά 314.442  302.384 

Πλέον:  ΄Εξοδα διοίκησης και εµπορίας 255.435  242.740 

 569.877  545.124 

Μείον:  ΄Αλλα έσοδα     5.677  3.853 

Ολική ζηµιά (564.200)  (541.271) 

Στις δαπάνες περιλαµβάνονται οι µισθοί των µηνιαίων δηµόσιων υπαλλήλων που 
εργοδοτούνται από την Υπηρεσία, ύψους £343.829, σε σύγκριση µε £339.138 το 1998. 

4.24.2 Οικονοµική κατάσταση.  Παρατηρήθηκε και πάλι ζηµιά στην οικονοµική διαχείριση της 
Υπηρεσίας.  Αν και στόχος της Υπηρεσίας δεν είναι η πραγµατοποίηση κέρδους, αλλά η 
ανάπτυξη της παραγωγής παραδοσιακών αντικειµένων, για διατήρηση και προβολή της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αναµένεται ότι, µε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για την 
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας, το οποίο, µεταξύ άλλων, προνοεί όπως ληφθούν υπόψη οι 
ανάγκες της αγοράς, έτσι που να µπορέσει η Υπηρεσία να αναπτυχθεί και εµπορικά, η 
κατάσταση θα βελτιωθεί. 

4.24.3 Σχέδιο ∆ράσης για αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
αναφέρθηκε ότι στις 19.9.96 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση 
επιτροπής από εκπρόσωπους των Υπουργείων Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και 
Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού, για µελέτη Σχεδίου ∆ράσης για 
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, η οποία και να υποβάλει εισηγήσεις, 
περιλαµβανοµένων και εισηγήσεων για τη δαπάνη που θα απαιτηθεί, και στη συνέχεια να 
υποβληθεί σχετική έκθεση στο Υπουργικό Συµβούλιο.  Το Υπουργικό Συµβούλιο στις 8.1.98, µε 
την απόφαση του αρ. 47.144, ενέκρινε το Σχέδιο ∆ράσης για αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας, µε 
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υπολογιζόµενη δαπάνη ύψους £444.000, που απαιτείται για την εφαρµογή του Σχεδίου, για 
περίοδο 5 χρόνων.  Επιπρόσθετα ενέκρινε τη σύσταση επιτροπής από εκπρόσωπους των πιο 
πάνω αναφερόµενων Υπηρεσιών και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών όπως εξεύρει 
τις αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρµογή του Σχεδίου.  Παρόλο ότι εξασφαλίστηκαν πιστώσεις 
ύψους £112.000 για το 1999 (£162.000 για το 1998), εντούτοις δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε 
δαπάνες προς το σκοπό αυτό.  Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι η εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης έχει καθυστερήσει, λόγω 
αριθµού προβληµάτων, σε σχέση µε την οργανωτική δοµή της Υπηρεσίας, και λόγω ύπαρξης 
σηµαντικού αριθµού κενών θέσεων, οι οποίες δεν µπορούν να πληρωθούν, λόγω της µη 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων υπηρεσίας, και ότι, παρ� όλα τα πιο πάνω, η 
Υπηρεσία άρχισε την εφαρµογή κάποιων από τις πρόνοιες του Σχεδίου, καθώς και κάποιες 
ενέργειες που µελλοντικά θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου, όπως είναι η 
εισαγωγή ολοκληρωµένου συστήµατος µηχανογράφησης, η επιδιόρθωση των καταστηµάτων 
Λευκωσίας και Λεµεσού και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα µηχανογράφησης.  
Παράλληλα, οργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράµµατα για βελτίωση της τεχνικής των 
χειροτεχνών και έχει αρχίσει η εργασία για δηµιουργία ολοκληρωµένου αρχείου χειροτεχνών. 

4.25 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Μέρος Α 
4.25.1 Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 49.055 ηµερ. 20.1.99, οι 
εργασίες του Ξενοδοχείου αναστάληκαν και έπαψε να λειτουργεί από τις 30.6.99. 

Με τη νέα απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 49.360 ηµερ. 17.3.99, κινήθηκε η 
διαδικασία για πιθανή ενοικίαση του Ξενοδοχείου σε ιδιώτη. 

Αργότερα ανακλήθηκε η προηγούµενη απόφαση, οι προσφορές για εκµίσθωση ακυρώθηκαν 
και ανατέθηκε σε εξ Υπουργών Επιτροπή να µελετήσει το ενδεχόµενο χρήσης του κτιρίου για 
στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών. 

Μέχρι σήµερα όµως το Ξενοδοχείο εξακολουθεί να παραµένει κλειστό και αναξιοποίητο. 

4.25.2 ΄Εσοδα και έξοδα.  Σύµφωνα µε τις καταστάσεις που ετοιµάστηκαν, χωρίς αυτές να 
έχουν ελεγχθεί και επαληθευθεί, µέχρι τις 30.6.99, όταν έπαψε να λειτουργεί το Ξενοδοχείο, τα 
έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν σε £180.673 και £615.312, αντίστοιχα, και παρουσιάζουν έλλειµµα 
ύψους £434.639.  Σηµειώνεται ότι η απόφαση για κλείσιµο του Ξενοδοχείου στις 30.6.99 
λήφθηκε από τον Ιανουάριο του 1999 και, φυσιολογικά, οι δραστηριότητες του Ξενοδοχείου 
είχαν ατονήσει. 

4.25.3 Προσωπικό.  Οι δαπάνες για τις αποδοχές προσωπικού µέχρι τις 30.6.99, σύµφωνα µε 
στοιχεία που δόθηκαν στην Υπηρεσία µου, ανέρχονταν σε £515.949.  Στο ποσό αυτό 
περιλαµβάνονται οι αποζηµιώσεις ύψους £265.119, που καταβλήθηκαν στο προσωπικό λόγω 
τερµατισµού των υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς 
και ποσό ύψους £99.304, το οποίο αφορά την πληρωµή των αδειών απουσίας που υπήρχαν σε 
πίστη του προσωπικού, µαζί µε την αναλογία του 13ου και 14ου µισθού. 

4.25.4 Χρεώστες.  Οι χρεώστες του Ξενοδοχείου ανέρχονταν σε £79.745, σε σύγκριση µε 
£139.978 το 1998.  Από ό,τι αντιλαµβάνοµαι, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την είσπραξη του 
πιο πάνω ποσού. 

4.25.5 Κόστος για µελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου 
για το 1998, δαπανήθηκαν ποσά πέρα από £315.000 για µελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, τα 
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οποία ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν.  Αρχικά, µε σκοπό την αναβάθµιση και 
επέκταση του Ξενοδοχείου και τη συνένωση του µε το Συνεδριακό Κέντρο, δαπανήθηκαν για 
µελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια ποσά ύψους £210.750, έργο το οποίο όµως εγκαταλείφθηκε.  
Αργότερα, µε την υποβάθµιση του Ξενοδοχείου από τον Κ.Ο.Τ. στην κατηγορία των τριών 
αστέρων, η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε ανακαινίσεις των κοινόχρηστων χώρων, µε 
προϋπολογισµό κόστους £350.000.  Για επίτευξη του σκοπού αυτού, προκηρύχθηκε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών.  Η κριτική επιτροπή του διαγωνισµού, µε τη βοήθεια δύο 
συµβούλων από το Σύνδεσµο Αρχιτεκτόνων, ανέδειξε νικητή του διαγωνισµού αρχιτεκτονικό 
γραφείο, του οποίου η αρχική εκτίµηση της κατασκευαστικής δαπάνης, µε βάση τους 
υπολογισµούς των επιµετρητών, υπολογίστηκε σε £798.300. 

Για υλοποίηση του έργου και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας ζήτησης προσφορών, ανατέθηκε 
στην Τράπεζα Αναπτύξεως η διεύθυνση του έργου.  Η Τράπεζα Αναπτύξεως εισηγήθηκε 
περαιτέρω επέκταση των ανακαινίσεων, µε προϋπολογισµό κατασκευαστικής δαπάνης που 
ξεπερνούσε το £1,5 εκ.  Με έγκριση της αρµόδιας επιτροπής προκηρύχθηκαν οι προσφορές για 
το κατασκευαστικό έργο.  Η διαδικασία προσφορών προχώρησε µέχρι την αξιολόγηση του 
�τεχνικού µέρους� και προτού αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης του �οικονοµικού µέρους� των 
προσφορών, που θα αποτελούσε τη βάση για τους υπολογισµούς των αρχιτεκτονικών αµοιβών, 
το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 47.904, ηµερ. 3.6.98, απέρριψε όλες τις 
προτεινόµενες δαπάνες για ανακαινίσεις.  Αργότερα προέβη στο κλείσιµο του Ξενοδοχείου και 
την παροχή αποζηµιώσεων στο προσωπικό, το οποίο και απολύθηκε.  Για τους πιο πάνω 
λόγους, οι πρόνοιες του Νόµου  101(Ι)/98 περί Μεταβιβάσεως του ∆ιεθνούς Συνεδριακού 
Κέντρου και του Ξενοδοχείου σε Εταιρεία, µε σκοπό τη διαχείριση τους, παρέµειναν 
ανεφάρµοστες. 

Στο µεταξύ, στο αρχιτεκτονικό γραφείο καταβλήθηκε αµοιβή ύψους £99.990, πλέον Φ.Π.Α. 
£7.999, που βασίστηκε στο προϋπολογισθέν ποσό, ύψους £1.465.000.  Η ορθότητα της πιο 
πάνω πληρωµής δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, για το λόγο ότι στα προϋπολογισθέντα έξοδα 
περιλαµβάνονται έξοδα για αµοιβές συµβούλων, άδειες από την Α.Η.Κ., αυξήσεις τιµών, 
απρόβλεπτα κ.τ.λ., τα οποία, µέχρι την ηµεροµηνία της ανάκλησης από το Υπουργικό 
Συµβούλιο όλων των δαπανών για ανακαινίσεις, δεν είχαν πραγµατοποιηθεί.  Επιπρόσθετα 
εκκρεµεί η καταβολή της αµοιβής του ∆ιευθυντή ΄Εργου, ύψους £10.000. 

Ο Πρόεδρος της Υπηρεσιακής Επιτροπής, µε επιστολή του ηµερ. 9.11.99, ζήτησε από τους 
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς την επιστροφή του ποσού των £5.170, όπως προέκυψε από τον 
�Ενδιάµεσο Απολογισµό Πληρωµής Συµβούλων Μηχανικών�.  Οι Σύµβουλοι Μελετητές δεν 
αποδέχθηκαν το διακανονισµό και η διευθέτηση της διαφοράς εκκρεµεί. 

4.25.6 Ανανέωση σύµβασης απασχόλησης του ∆ιευθυντή του Ξενοδοχείου.  Η σύµβαση 
απασχόλησης του ∆ιευθυντή του Ξενοδοχείου ανανεώθηκε για τρία χρόνια, από το Νοέµβριο 
1998 µέχρι 31.10.2001.  Μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για το κλείσιµο 
του Ξενοδοχείου, η Υπηρεσία µου είχε ζητήσει όπως το θέµα της συνέχισης της εργοδότησης 
του ∆ιευθυντή επανεξεταστεί.  

Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι οι 
υπηρεσίες του τερµατίστηκαν στις 8.1.2000.  ΄Εκτοτε όµως συνεχίζει να παραµένει στο 
Ξενοδοχείο, χωρίς µέχρι σήµερα να το έχει εγκαταλείψει. 
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4.26 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Μέρος Α 

4.26.1 Εισπράξεις και πληρωµές.  Οι εισπράξεις του Κέντρου, σύµφωνα µε τους µη 
εξελεγµένους λογαριασµούς, ήταν £447.752 και οι πληρωµές £443.526, σε σύγκριση µε 
£390.795 και £410.807 του 1998, αντίστοιχα.  Στις εισπράξεις του 1999 περιλαµβάνεται ποσό 
£70.000 που αντιπροσωπεύει κρατική χορηγία, σε σύγκριση µε £90.000 το 1998. 

4.26.2 Μηχανογράφηση.  Με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των 
εργασιών και την ενδυνάµωση του ελέγχου, έγινε εισήγηση όπως προωθηθεί η µηχανογράφηση 
του συστήµατος εισπράξεων, χρεώσεων και των άλλων εργασιών του Συνεδριακού Κέντρου.   

Η Υπηρεσία µου πληροφορήθηκε ότι η µηχανογράφηση του συστήµατος ολοκληρώθηκε και, 
από τον Ιανουάριο του 2000, οι πιο πάνω εργασίες διεξάγονται µε το µηχανογραφηµένο 
σύστηµα. 

Μέρος Β 

4.26.3 Εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια.  Η εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια, η οποία εγκαταστάθηκε 
κατά την ανέγερση του Κέντρου το 1988, παραλήφθηκε από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να παρουσιάζει λειτουργικά προβλήµατα.  Ο χώρος 
στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση της είναι ακατάλληλος και δεν έχουν τηρηθεί βασικές αρχές 
εγκατάστασης της, όπως προνοούνται από τους κατασκευαστές, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά από την ψηλή θερµοκρασία που δηµιουργείται.   

Η Υπηρεσία µου πληροφορήθηκε ότι, µε σκοπό την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων 
της ηλεκτρογεννήτριας, µελετήθηκε το θέµα από ειδικό, ο οποίος υπέβαλε σχετική έκθεση και, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του, τροχιοδροµήθηκαν ήδη οι διαδικασίες για την εκτέλεση όλων 
των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων.  Επιπρόσθετα πληροφορήθηκε ότι αναµένεται η σχετική 
έγκριση για την προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, για την οµαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της. 

4.26.4 ∆ιοίκηση και λειτουργία του Κέντρου.  ΄Οπως ανέφερα και στην προηγούµενη 
΄Εκθεση µου, το νοµικό καθεστώς του Κέντρου εξακολουθεί να παραµένει σε εκκρεµότητα, για 
το λόγο ότι ο Νόµος 101(Ι)/98, ο  οποίος αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης του ∆ιεθνούς 
Συνεδριακού Κέντρου και του Ξενοδοχείου �Φιλοξενία� σε Εταιρεία, δεν µπορεί να εφαρµοστεί, 
επειδή για το Ξενοδοχείο �Φιλοξενία�, το οποίο θα αποτελούσε το ένα από τα δύο συστατικά 
µέλη της εταιρείας, προωθήθηκαν ξεχωριστές διαδικασίες. 

4.27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

4.28 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.28.1 Επιθεωρήσεις Μηχανηµάτων και Υποστατικών/Χώρων Εργασίας 

(α) Επιθεωρήσεις µηχανηµάτων σύµφωνα µε τον περί Εργοστασίων Νόµο.  ∆ε 
διεξάγονται οι απαιτούµενες επιθεωρήσεις µηχανηµάτων σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο (π.χ. 
αεροθαλάµων, γερανών, ανυψωτικών µηχανισµών, υδραυλικών ανυψωτήρων, κινητών 
αναβατορίων κ.τ.λ.). 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 1999, ενώ για τα κινητά αναβατόρια και τους ηλεκτρικούς 
ανελκυστήρες έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 9080 επιθεωρήσεις, τελικά έγιναν µόνο 589 ή 
ποσοστό 6,5%. 

(β) Επιθεωρήσεις υποστατικών.  Κατά τα τελευταία 6 χρόνια (1994-1999) παρουσιάζεται 
σηµαντική µείωση στο συνολικό αριθµό των επιθεωρήσεων που γίνονται στους διάφορους 
χώρους εργασίας, παρόλο που οι εν λόγω χώροι έχουν αυξηθεί σηµαντικά µετά την 1.1.97, 
όταν τέθηκε σε εφαρµογή ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµος.  Μείωση των 
επιθεωρήσεων υποστατικών παρατηρείται επίσης και στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στις 
πρόνοιες του περί Εργοστασίων Νόµου, τα οποία και θεωρούνται ψηλού κινδύνου. 

4.28.2 Ορισµός Ιατρού Εργασίας και Εξετάζοντων Ιατρών για θέµατα επαγγελµατικής 
υγείας.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος, παρόλο ότι ο ορισµός 
Ιατρού Εργασίας και Εξετάζοντων Ιατρών για θέµατα επαγγελµατικής υγείας καθορίζεται στα 
άρθρα 41 και 42 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου αρ. 89(Ι) του 1996, 
εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έχουν οριστεί οποιοιδήποτε, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η 
εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας.  Πληροφορήθηκα ότι προωθείται τροποποίηση του 
πιο πάνω Νόµου, κατόπι διαπίστωσης νοµικού κωλύµατος στη µίσθωση υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας από τον ιδιωτικό τοµέα, και προς το σκοπό αυτό υποβλήθηκε πρόταση στο 
Υπουργικό Συµβούλιο για τη δηµιουργία θέσης Ιατρού Εργασίας. 

4.28.3 Σχέδιο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Επαναπατριζόµενων Κυπρίων.  Πρόνοια 
για ποσό ύψους £200.000 στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως του 1999 παρέµεινε αναξιοποίητη 
λόγω µη εφαρµογής του σχεδίου.  Πληροφορήθηκα ότι, µε απόφαση Υπουργικής Επιτροπής, η 
οποία ορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, ετοιµάστηκε προσχέδιο νέου σχεδίου για την 
αυτοεργοδότηση των επαναπατριζόµενων Κυπρίων, το οποίο στάληκε στις 7.4.2000 στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

4.28.4 Μητρώο ανταλλακτικών/µητρώο αποθήκης για αναλώσιµα είδη 

(α) Τήρηση στοιχείων στα µητρώα.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 
προηγούµενο έτος, το µητρώο ανταλλακτικών και το µητρώο αποθήκης που τηρούνται στο 
Τµήµα δεν ενηµερώνονται κατάλληλα και σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς Αποθηκών, 
µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος του. 

Συγκεκριµένα, στο µητρώο ανταλλακτικών εξακολουθούν να καταχωρίζονται µόνο οι παραλαβές 
των διαφόρων ειδών, ενώ για τις αντίστοιχες εκδόσεις δεν εκδίδεται δελτίο εκδόσεων, ούτε 
ενηµερώνεται το µητρώο.  Αποτέλεσµα τούτου είναι να µη γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή τα 
αποθέµατα των διαφόρων ανταλλακτικών, εκτός και αν γίνει φυσική καταµέτρηση. 

Σχετικά µε το µητρώο αποθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται διάφορα αναλώσιµα είδη, 
διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ενηµερώνεται κατάλληλα µε τα είδη που αρχικά εκδόθηκαν και τελικά 
δε χρησιµοποιήθηκαν, µε αποτέλεσµα το πραγµατικό απόθεµα να µη συµφωνεί µε το µητρώο. 

(β) Φύλαξη των διαφόρων ανταλλακτικών και άλλων ειδών αποθήκης.  ∆ιαπιστώθηκε 
ότι εξακολουθεί να µην υπάρχει ασφαλής φύλαξη των ανταλλακτικών και διαφόρων ειδών 
αποθήκης στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους του Τµήµατος, ενώ αρκετά είδη δεν είναι 
κατάλληλα τακτοποιηµένα.  Συγκεκριµένα, στους αποθηκευτικούς χώρους εξακολουθεί να 
υπάρχει πρόσβαση σε όλο το προσωπικό και δε φαίνεται να έχει οριστεί υπεύθυνος 
αποθηκάριος. 
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4.28.5 Μηχανογράφηση.  Παρόλο που οι εργασίες για τη µηχανογράφηση άρχισαν από το 
έτος 1995, διαπιστώνεται ότι η τελική αποδοχή του εξοπλισµού από το Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής δεν έγινε ακόµη.  Εκκρεµεί επίσης η τελική αποδοχή του λογισµικού που αφορά 
τον Κλάδο Επιθεώρησης Εργοστασίων. 

4.28.6 Ετήσιο πιστοποιητικό ελέγχου περιουσιακών στοιχείων για το έτος 1999.  ∆εν έχει 
υποβληθεί στην Υπηρεσία µου το πιστοποιητικό ελέγχου περιουσιακών στοιχείων για το έτος 
1999, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αποθηκών αρ. 110. 

4.29 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

4.29.1 Αιτήσεις για χορήγηση κοινωνικής σύνταξης.  ∆ικαιούχος κοινωνικής σύνταξης 
υπέβαλε δύο αιτήσεις, µε διαφορετικούς αριθµούς ταυτότητας, παίρνοντας δύο επιταγές και 
εισπράττοντας παράνοµα ποσό ύψους £4.344, το οποίο και επέστρεψε, όταν εντοπίστηκε η 
απάτη από το Τµήµα.  Για αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον, εισηγήθηκα όπως, 
µαζί µε την αίτηση, υποβάλλεται και αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του αιτητή. 

4.29.2 Προσφορές.  Η επιταγή που υπέβαλε συγκεκριµένη εταιρεία για πιστή εκτέλεση του 
συµβολαίου, στην οποία κατακυρώθηκαν δύο προσφορές για προµήθεια φακέλων, συνολικού 
ύψους £21.610, ήταν χωρίς αντίκρισµα, µε αποτέλεσµα, όταν απέτυχε να εκτελέσει την 
προσφορά, το Τµήµα να µείνει εκτεθειµένο και να επιβαρυνθεί µε επιπλέον κόστος, 
κατακυρώνοντας την προσφορά στο δεύτερο και µοναδικό προσφοροδότη.  Επιπρόσθετα, σε 
αντίθεση µε τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή αρ. 1441, δεν υποβλήθηκαν τα 
έντυπα Γ.Λ. 82 στον ΄Εφορο Φ.Π.Α. και ΄Εφορο Φόρου Εισοδήµατος, σχετικά µε όλα τα 
συµβόλαια που υπογράφηκαν µε τους επιτυχόντες προσφοροδότες. 

Μέρος Β 

4.29.3 Κοινωνική Σύνταξη 

(α) Συµφιλίωση πληρωµών κοινωνικής σύνταξης.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου 
για το προηγούµενο έτος, κατά τη συµφιλίωση των πληρωµών της κοινωνικής σύνταξης 
παρατηρείται κάθε µήνα διαφορά, η οποία δε συµφιλιώνεται και η οποία, στις 31.12.99, 
ανερχόταν στις £15.946.  ∆ιαφορά παρατηρείται και στη συµφιλίωση του επιδόµατος τέκνου, 
όπου το ύψος της διαφοράς στις 31.12.99 ήταν £26.584.  Η διαφορά οφείλεται, κατά κύριο 
λόγο, στο γεγονός ότι από το Τµήµα Κοινωνικής Σύνταξης αποστέλλονται στο Λογιστήριο των 
Υπηρεσιών µέρος των µηνιαίων ακυρώσεων επιταγών και όχι ο ολοκληρωµένος κατάλογος. 

Ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι πράγµατι κατά τον 
έλεγχο της συµφιλίωσης των επιταγών των προηγούµενων χρόνων παρατηρήθηκε διαφορά 
µεταξύ των ποσών των εκδοθεισών και των εξαργυρωθεισών επιταγών και ότι το θέµα 
βρίσκεται υπό διερεύνηση, µετά την ολοκλήρωση της οποίας θα ενηµερωθώ ανάλογα.  Μου 
ανέφερε επίσης ότι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, σε σχέση µε τη συµφιλίωση των 
επιταγών της κοινωνικής σύνταξης, αναµένεται να επιλυθούν οριστικά µε την πλήρη εφαρµογή 
του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος. 

(β) ΄Εσοδα του Κράτους από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω καταβολής 
κοινωνικής σύνταξης.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 1998, από το 1995, όταν 
άρχισε η καταβολή κοινωνικής σύνταξης σε άτοµα που συµπλήρωσαν το 68ο έτος της ηλικίας 
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τους, το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις περιπτώσεις όπου λήπτες κοινωνικής σύνταξης 
είναι εξαρτώµενοι συνταξιούχων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφαιρεί από τη σύνταξη το ποσό 
που αναλογεί στον εξαρτώµενο, το οποίο και καταθέτει µε διορθωτικό ένταλµα, στο τέλος κάθε 
µήνα, στο Κονδύλι Εσόδων του Κράτους �Εισφορά για Κοινωνική Σύνταξη�.  ∆εν κατέστη 
δυνατός ο έλεγχος του ποσού αυτού, λόγω του ότι οι µηνιαίες καταστάσεις επιταγών 
συνταξιούχων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοιµάζονται µε βάση σύστηµα διαφορετικό από αυτό 
που ακολουθείται για τις µηνιαίες καταστάσεις επιταγών ληπτών κοινωνικής σύνταξης.  Για 
σκοπούς ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των εσόδων αυτών, ανέφερα ότι είναι 
απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο µηνιαίο πρόγραµµα πληρωµής της 
κοινωνικής σύνταξης, ώστε να παρουσιάζεται ξεχωριστά ο αριθµός ληπτών κοινωνικής 
σύνταξης, για τους οποίους γίνεται αποκοπή του ποσού του εξαρτώµενου από τη σύνταξη των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του συζύγου. 

Ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα επιλυθεί 
οριστικά µε την πλήρη εφαρµογή των προγραµµάτων που αφορούν τις συντάξεις Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

4.30 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μέρος Α 

4.30.1 Αποτελέσµατα έτους.  Κατά τα έτη 1999 και 1998 το Ταµείο παρουσίασε τα πιο κάτω: 

 1 9 9 9  1 9 9 8 
 (£ εκ.)  (£ εκ.) 
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου:        
Γενικές Παροχές   302,8    266,0 
Συµπληρωµατικές Παροχές   1.314,3    1.170,9 
Ανεργίας   3,7    6,8 

   1.620,8    1.443,7 
Εισπράξεις:       
Γενικές Παροχές 202,9   199,9   
Συµπληρωµατικές Παροχές 204,6   184,7   
Ανεργίας 16,9  424,4 16,5  401,1 

   2.045,2   1.844,8 
Πληρωµές:       
Γενικές Παροχές 175,5   163,0   
Συµπληρωµατικές Παροχές 46,5   41,3   
Ανεργίας 23,5  245,5 19,5  223,8 

Υπόλοιπο Ταµείου 31ης ∆εκεµβρίου   1.799,7   1.620,8 

4.30.2 Εκκρεµείς οφειλές προς τα διάφορα Ταµεία.  Στις 31.12.99 εκκρεµούσε η είσπραξη 
ποσού περίπου £14,9 εκ. (£13,7 εκ. στις 31.12.98) από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς 
όφελος των Ταµείων, όπως πιο κάτω: 
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 £ 

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων   8.818.037 

Ταµείο Αδειών   2.083.582 

Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού      577.026 

Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης      280.269 

Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης   3.187.271 

 14.946.185 

Μέσα στο 1999 εκδικάστηκαν 5968 νέες υποθέσεις, για ολικό ποσό περίπου £7,2 εκ., και 
εισπράχθηκε ποσό περίπου £4,7 εκ.  Επίσης διαγράφηκαν ποσά, συµποσούµενα σε £1,2 εκ., 
λόγω διάλυσης εταιρειών και πτώχευσης των οφειλετών. 

Σηµειώνεται ότι, µε την επιδίκαση των σχετικών ποσών, το Ταµείο πιστώνει αµέσως τους 
εργοδοτούµενους µε τις ανάλογες εισφορές και αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς όφελος 
τους, είτε εισπράξει τις εισφορές είτε όχι.  Τούτο είναι ορθό και δίκαιο, γιατί η ευθύνη για την 
πληρωµή εισφορών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.  Τα ποσά που διαγράφονται 
περιλαµβάνουν και τις εισφορές των εργοδοτούµενων, τις οποίες οι εργοδότες ήδη έχουν 
κατακρατήσει. 

4.30.3 Αποθεµατικό Λογαριασµού Παροχών Ανεργίας.  Κατά τις 31.12.99 το αποθεµατικό 
του πιο πάνω Λογαριασµού παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους £2,8 εκ., σε σύγκριση µε 
πιστωτικό υπόλοιπο ύψους £3,7 εκ. που παρουσίαζε κατά τις 31.12.98, αφού οι πληρωµές που 
έγιναν ήταν περισσότερες από τα έσοδα, περιλαµβανοµένου και του αρχικού υπολοίπου.  Σε 
τέτοια περίπτωση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 69(6) του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόµου αρ. 41/80, η διαφορά καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας 
ή καλύπτεται από ειδική εισφορά που επιβάλλεται µε Κανονισµούς. 

4.31 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α∆ΕΙΩΝ 

Μέρος Α 

4.31.1 Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 1999 ήταν £23,6 εκ. και οι 
πληρωµές £23,0 εκ., σε σύγκριση µε £23,6 εκ. και £22,3 εκ., αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο 
έτος.  Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.99 ήταν £30,5 εκ., σε σύγκριση µε £29,9 εκ. στις 
31.12.98. 

4.31.2 Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτούµενων.  Σύµφωνα µε το Σχέδιο, οι 
εργοδοτούµενοι, που πληρούν ορισµένους όρους, δικαιούνται, µαζί µε τους εξαρτώµενους τους, 
επιχορήγηση για άδεια επτά ηµερών σε ξενοδοχεία. Το ποσό που δαπανήθηκε για το σκοπό 
αυτό κατά το 1999 ήταν £1.035.963, σε σύγκριση µε £961.235 κατά το προηγούµενο έτος. 

4.31.3 Σχέδιο επιχορήγησης κατασκηνώσεων Συντεχνιών.  Το 1999 πληρώθηκε 
επιχορήγηση £350.000 για τη λειτουργία κατασκηνώσεων Συντεχνιών, καθώς επίσης και ποσό 
£107.100 για ανέγερση κατασκηνώσεων των Συντεχνιών, σε σύγκριση µε £320.000 και 
£74.000, αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο έτος. 
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4.32 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Μέρος Α 

4.32.1 Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 1999 ήταν £21,3 εκ. και οι 
πληρωµές £15,8 εκ., σε σύγκριση µε £20,2 εκ. και £16,0 εκ., αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο 
έτος.  Η αύξηση στις εισπράξεις οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες εισπράξεις εισφορών 
(£0,9 εκ.) και τόκων από επενδύσεις (£254.225).  Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.99 ήταν 
£21,8 εκ., σε σύγκριση µε £16,3 εκ. στις 31.12.98. 

4.32.2 Αιτήσεις και πληρωµές.  Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων για το 1999 για πληρωµή 
λόγω πλεονασµού ήταν 11424 (5616 νέες αιτήσεις και 5808 εκκρεµείς αιτήσεις την 1.1.99), από 
τις οποίες εξετάστηκαν 5903, εγκρίθηκαν 4999 (ποσοστό 85%) και απορρίφθηκαν 904 
(ποσοστό 15%).  Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για το 1999 για πληρωµές λόγω 
πλεονασµού ανήλθε σε περίπου £15,0 εκ. 

Στις 31.12.99 εκκρεµούσαν 5521 αιτήσεις για καταβολή αποζηµιώσεων από το Ταµείο, από τις 
οποίες αναµένεται να εγκριθούν γύρω στις 4580 (ποσοστό 83%), για ποσό ύψους περίπου 
£14,7 εκ.  Η καθυστέρηση περίπου 11 µηνών που παρατηρείται στη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων επηρεάζει τα αποτελέσµατα των λογαριασµών και έχει ως επακόλουθο τη µη έγκαιρη 
ανταπόκριση στις αιτήσεις των ασφαλιζόµενων. 

Επισηµαίνεται ότι κατά τα τελευταία πέντε έτη παρουσιάζεται µια αυξητική τάση στον αριθµό 
των αιτήσεων που υποβάλλονται, µε αποτέλεσµα η σχετική δαπάνη, σε συνδυασµό και µε την 
αύξηση του ανώτατου ποσού εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων, να αυξάνεται.  Συναφώς αναφέρεται 
ότι ο αριθµός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αυξήθηκε από 4759 το 1994 σε 5616 το 1999 
και η αντίστοιχη δαπάνη αυξήθηκε από £7,4 εκ. σε £15,0 εκ.  

4.33 ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Μέρος Β 

4.33.1 ΄Αδειες απουσίας και ωράριο εργασίας διδακτικού προσωπικού.  ΄Οπως ανέφερα 
και στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος, η άδεια απουσίας που παραχωρείται στο 
διδακτικό προσωπικό του Ινστιτούτου, που διορίζεται από την Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
και τυγχάνει των ίδιων ωφεληµάτων που παρέχονται στους δηµόσιους υπαλλήλους, δε συνάδει 
µε τους όρους απασχόλησης του, αλλά εφαρµόζονται οι Κανονισµοί που διέπουν την παροχή 
άδειας απουσίας στους καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.  Επίσης, δεν ακολουθείται από το 
προσωπικό το  ωράριο της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ούτε εφαρµόζεται το ηλεκτρονικό σύστηµα 
καταγραφής της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του.  Στις 6.8.99 ψηφίστηκε από τη 
Βουλή ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Νόµος του 1999, ο οποίος προβλέπει και την 
ετοιµασία Κανονισµών για ρύθµιση των πιο πάνω θεµάτων. 

4.34 ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Μέρος Β 

4.34.1 Καθυστερηµένα έσοδα.  Παρά τα σχετικά διαβήµατα, δεν έχει γίνει κατορθωτή η 
είσπραξη του ποσού των £130.000, το οποίο οφείλεται από το 1983 από ξένη χώρα, σχετικά µε 
εκπαίδευση φοιτητών της. 
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4.35 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μέρος Α 

4.35.1 Προγράµµατα δραστηριοτήτων.  Κατά το έτος 1999 προγραµµατίστηκε να γίνουν 96 
προγράµµατα δραστηριοτήτων, από τα οποία τα 24 ή ποσοστό 18,6%, ακυρώθηκαν, κυρίως 
λόγω µειωµένου ενδιαφέροντος από τους εργοδοτούµενους και τις επιχειρήσεις. 

4.35.2 Παραγωγικότητα/Μελέτες/΄Ερευνες.  Ενώ στον Προϋπολογισµό υπάρχει πρόνοια για 
εκστρατεία παραγωγικότητας και για µελέτες και έρευνες σε συγκεκριµένους τοµείς της 
οικονοµίας, για εντοπισµό προβληµάτων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα σε 
βιοµηχανικούς κλάδους προτεραιότητας, αυτή δεν αξιοποιήθηκε.  Για το λόγο αυτό ζήτησα να 
πληροφορηθώ πώς επιτυγχάνεται ο στόχος του ΚΕ.ΠΑ. για αυξηµένη έµφαση στους τοµείς 
συµβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών, σύµφωνα και µε το επεξηγηµατικό υπόµνηµα του 
Προϋπολογισµού του. 

Μέρος Β 

4.35.3 Ετοιµασία και εφαρµογή προγραµµάτων.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για 
το προηγούµενο έτος, η πολιτική για την ετοιµασία και εφαρµογή προγράµµατος 
δραστηριοτήτων καθοριζόταν από τριµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι το 1991.  Τον Ιανουάριο 
του 1997 ο ∆ιευθυντής του Κέντρου, µε επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εισηγήθηκε την επανασύσταση και λειτουργία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, επειδή η λειτουργία του θεωρείται χρήσιµη.  Σε συνεδρία του 
Συµβουλευτικού Σώµατος Καθορισµού Πολιτικής στις 13.7.99 αποφασίστηκε η επανασύσταση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4.36 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.36.1 ∆ηµόσια βοηθήµατα.  Το ύψος των βοηθηµάτων που πληρώθηκαν από τις Υπηρεσίες 
κατά το 1999 ανήλθε σε £29,4 εκ., σε σύγκριση µε £25,5 εκ. για το 1998.  Ο αριθµός των 
ατόµων και των εξαρτώµενων τους που έπαιρναν δηµόσιο βοήθηµα ήταν 21029 στο τέλος του 
1999, σε σύγκριση µε 19721 το 1998. 

Το µηνιαίο ποσό που παρέχεται για βασικές ανάγκες αυξήθηκε το 1999 από £106,50 σε £118 
και για κάθε εξαρτώµενο από £47 σε £52. 

4.36.2 ∆ιαχειριστικός έλεγχος.  Για τα δηµόσια βοηθήµατα που παρέχονται από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας διεξήχθηκε µέσα στο 1997 διαχειριστικός έλεγχος, περίληψη 
των σηµαντικών εισηγήσεων του οποίου αναφέρεται στο Μέρος 3 της ΄Εκθεσης µου. 

4.36.3 Βοηθήµατα σε εγκλωβισµένους.  Το ύψος των βοηθηµάτων που πληρώθηκαν στους 
εγκλωβισµένους κατά το 1999 ανήλθε σε £445.473, σε σύγκριση µε £311.000 το 1998.  Το 
µηνιαίο επίδοµα που καταβάλλεται στους εγκλωβισµένους αυξήθηκε το 1999 από £113 σε £125 
και για κάθε εξαρτώµενο από £54 σε £60. 

4.36.4 Ανάπτυξη νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος.  ΄Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, οι εργασίες για την ανάπτυξη και εφαρµογή του νέου 
µηχανογραφηµένου συστήµατος άρχισαν στις 3.5.95 και το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το 
Φεβρουάριο του 1996.  Ανέφερα επίσης ότι διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις, µε 
αποτέλεσµα, µέχρι σήµερα, το έργο να µην έχει ολοκληρωθεί. 
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Από πρόσφατο έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι τώρα γίνεται προσπάθεια ολοκλήρωσης και 
εφαρµογής της µηχανογράφησης του ∆ηµόσιου Βοηθήµατος πριν από το τέλος του έτους, η 
οποία αποτελεί το 50%-60% του όλου έργου της µηχανογράφησης.  Για τους υπόλοιπους 
Κλάδους Εργασιών, ο εξοπλισµός αναµένεται να εγκατασταθεί πριν από το τέλος του έτους και 
να λειτουργήσει το 2001. 

4.36.5 Στέγη �Νέα Ελεούσα�.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι στα προγράµµατα εργασίας του 
προσωπικού της Στέγης γίνονται, µετά την ετοιµασία τους, πολλές τροποποιήσεις, λόγω 
αυξηµένων αδειών ασθενείας και απουσίας που παρουσιάζονται εκ των υστέρων ή λόγω 
επιθυµίας ορισµένων λειτουργών να εργάζονται πάνω σε συνεχές ωράριο. 

Κατά το 1999 σε 63 λειτουργούς της Στέγης παραχωρήθηκαν συνολικά 3260 µέρες άδειας 
απουσίας και άδειας ασθένειας, που αναλογούν σε 51 µέρες για κάθε λειτουργό. 

Η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών µε πληροφόρησε ότι οι αλλαγές στα προγράµµατα εργασίας του 
προσωπικού και οι αυξηµένες άδειες ασθένειας έχουν απασχολήσει τις Υπηρεσίες και ότι οι 
λόγοι που συντείνουν στο φαινόµενο αυτό είναι το είδος της εργασίας στη Στέγη, η οποία, από 
τη φύση της, είναι κουραστική και απαιτητική, το στάδιο ενηλικίωσης των παιδιών που καθιστά 
τη φροντίδα τους πιο δύσκολη, η ιδρυµατοποίηση του προσωπικού, καθώς και η εκµετάλλευση 
από µερικούς λειτουργούς του δικαιώµατος της άδειας ασθένειας για προσωπικούς σκοπούς, 
παρουσιάζοντας όµως ιατρικό πιστοποιητικό, γεγονός που δυσκολεύει την αµφισβήτηση της 
άδειας. 

4.36.6 Εφηβικός Ξενώνας Νεανίδων Στροβόλου.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για 
το προηγούµενο έτος, µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 45.647, ηµερ. 26.2.97, 
εγκρίθηκε η λειτουργία Ξενώνα Νεανίδων στο χώρο του πρώην Μαθητικού Οικοτροφείου 
Λευκωσίας, για την παροχή φροντίδας και προστασίας σε επτά κορίτσια, για συνολική δαπάνη 
(εκτός από τη δαπάνη για το µόνιµο προσωπικό), για το 1997, ύψους £36.653.  Η πραγµατική 
δαπάνη ανήλθε στις £18.463, χωρίς να φιλοξενηθεί κανένα άτοµο. 

Για το 1998 οι δαπάνες υπολογίστηκαν σε £42.145, για τη φιλοξενία επτά κοριτσιών στον 
Ξενώνα, που αναλογεί σε £6.020 για κάθε άτοµο.  Η πραγµατική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 
£39.749, πλέον £56.245 για τη µισθοδοσία και υπερωριακή αποζηµίωση του µόνιµου 
προσωπικού, αλλά φιλοξενήθηκε µόνο ένα άτοµο στον Ξενώνα. 

Στον Ξενώνα, εκτός από τους πέντε µόνιµους λειτουργούς, απασχολούνται και τέσσερις 
ωροµίσθιοι. 

Η δαπάνη για τη λειτουργία του Ξενώνα για το 1999 προϋπολογίστηκε σε £54.180 για επτά 
κορίτσια.  Τελικά φιλοξενήθηκε και πάλι µόνο ένα άτοµο, µέχρι τον Οκτώβριο του 1999, και δύο 
µέχρι το τέλος του 1999.  Η πραγµατική δαπάνη ανήλθε στις £37.665, πλέον η δαπάνη για τις 
αποδοχές του µόνιµου προσωπικού, ύψους £63.087.  Για το 2000 οι δαπάνες υπολογίστηκαν 
σε £54.560 για τη φιλοξενία πέντε κοριτσιών, πλέον η µισθοδοσία και υπερωριακή αποζηµίωση 
του µόνιµου προσωπικού.  Κατά το 2000 φιλοξενούνται στον Ξενώνα τρία άτοµα, ενώ έγιναν και 
άλλες φιλοξενίες, µικρότερης σηµασίας. 

Ανέφερα ότι η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη λειτουργία του Ξενώνα λήφθηκε µε 
την προϋπόθεση ότι θα φιλοξενούνταν επτά κορίτσια, γι΄ αυτό εξέφρασα τη γνώµη ότι το όλο 
θέµα θα πρέπει να τεθεί ξανά ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου και να γίνει προσπάθεια για 
την εξεύρεση πιο οικονοµικού τρόπου αντιµετώπισης των πιο πάνω προβληµάτων.  Με τον 
τρόπο αυτό θα υπάρξει και η ευχέρεια χρησιµοποίησης του προσωπικού σε άλλα ιδρύµατα των 
Υπηρεσιών που έχουν ανάγκη απασχόλησης επιπρόσθετου προσωπικού. 
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Η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών µε πληροφόρησε ότι το θέµα της λειτουργίας του Ξενώνα 
Νεανίδων απασχολεί σοβαρά τις Υπηρεσίες, τόσο αναφορικά µε τη σχετική δαπάνη, όσο και για 
το ότι δεν κρίνεται σωστό να ανασταλεί η λειτουργία µιας υπηρεσίας, η οποία, σε δεδοµένη 
στιγµή, αποτελεί τη µόνη λύση για συγκεκριµένες περιπτώσεις, και ότι το όλο θέµα µελετάται 
από το Υπουργείο, στο οποίο έχει παραπεµφθεί µαζί µε τους προβληµατισµούς της. 

4.36.7 Κρατικές χορηγίες σε εθελοντικούς Οργανισµούς 

4.36.8 Κριτήρια παροχής χορηγιών και αποδεικτικά στοιχεία.  Σε σχετικό Κονδύλι του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως για το 1999 υπάρχει πρόνοια για ποσό ύψους £3.250.000, το 
οποίο χορηγήθηκε σε εθελοντικούς Οργανισµούς, µε βάση το υφιστάµενο Σχέδιο Κρατικών 
Χορηγιών. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισµού του ύψους των κρατικών 
χορηγιών βάσει του Σχεδίου είναι πολύ γενικά και θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 
αναθεώρησης τους, ώστε οι χορηγίες που παρέχονται να είναι περισσότερο αντικειµενικές.  
Επίσης, από έλεγχο που έγινε στους επί µέρους φακέλους των χορηγιών, παρατηρήθηκε ότι 
δεν υπάρχει σ΄ αυτούς έκθεση του υπεύθυνου λειτουργού των Υπηρεσιών, η οποία να 
βεβαιώνει ότι η χορηγία αξιοποιήθηκε κατάλληλα και για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, 
καθώς επίσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία πληρωµών. 

Η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών µε πληροφόρησε ότι ήδη οι Υπηρεσίες προβληµατίστηκαν για 
την αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών.  Για το σκοπό αυτό ανατέθηκε στην Τράπεζα 
Αναπτύξεως και το Πανεπιστήµιο York η διεξαγωγή σχετικής µελέτης.  Η µελέτη ολοκληρώθηκε 
το 1998 και προέκυψαν εισηγήσεις για αλλαγή στη διαδικασία και τα κριτήρια.    

Οι Υπηρεσίες, λόγω επιφυλάξεων που είχαν για ορισµένες πρόνοιες της µελέτης, ανέλαβαν την 
υποβολή ολοκληρωµένης πρότασης, την οποία και υπέβαλαν στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 7.7.2000. 

Μέρος Β 

4.36.9 Μεταστέγαση Επαρχιακού Γραφείου Ευηµερίας Λευκωσίας - Αφαίρεση συσκευών 
κλιµατισµού.  ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος, κατά τη 
µεταστέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Ευηµερίας Λευκωσίας σε νέα υποστατικά, που 
ενοικιάστηκαν από 1.7.97, παρέµειναν στα παλαιά υποστατικά 33 συσκευές κλιµατισµού που 
ανήκουν στο Κράτος και που εγκαταστάθηκαν σ΄ αυτά το 1995, συνολικής αξίας £17.000, για τις 
οποίες δε λήφθηκαν έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα για τη µετακίνηση τους πριν από τη 
µεταστέγαση. 

Ως αποτέλεσµα, η ιδιοκτήτρια των παλαιών υποστατικών µετά την 1.7.97 και µέχρι σήµερα δεν 
επιτρέπει τη µετακίνηση των συσκευών, τις οποίες και διεκδικεί ως αποζηµίωση για 
ισχυριζόµενες ζηµιές στα υποστατικά της, για τις οποίες επιρρίπτει την ευθύνη στο Κράτος. 

Το όλο θέµα κατέληξε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος στις 22.4.99 
ενηµερώθηκε από τις Υπηρεσίες σχετικά µε τον υπολογισµό και καθορισµό του ποσού της 
σηµερινής αξίας των συγκεκριµένων συσκευών κλιµατισµού και του ποσού που θα είναι 
υποχρεωµένες να καταβάλουν για την αγορά των ίδιων, καινούριων ή µεταχειρισµένων 
συσκευών, για τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον της ιδιοκτήτριας. 

4.36.10 Σχέδιο Πυρόσβεσης/Πυροπροστασίας 

(α) Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λεµεσού.  Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το πιο πάνω 
Γραφείο εξακολουθεί να µη διαθέτει σκάλα διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης 
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έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του Γραφείου Ευηµερίας 
και των υπόλοιπων Υπηρεσιών που στεγάζονται σ΄ αυτό, καθώς επίσης και του κοινού. 

Λόγω της πιο πάνω σοβαρής έλλειψης, δεν είναι δυνατό να ετοιµαστεί σχέδιο δράσης 
πυρόσβεσης/πυροπροστασίας. 

Η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών µε πληροφόρησε ότι το θέµα απασχόλησε σοβαρά τις 
Υπηρεσίες και ενηµερώθηκε σχετικά και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και ότι ήδη προωθείται µεταστέγαση του Γραφείου, το οποίο θα συστεγαστεί µε τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας σε ανεγειρόµενο συγκρότηµα του 
∆ήµου Λεµεσού. 

(β) Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Πάφου.  Ακόµη δεν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία 
µέτρα που αναφέρονται στις επιστολές του ∆ιευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς τη 
∆ιευθύντρια του πιο πάνω Επαρχιακού Γραφείου και στη ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να εφαρµοστεί ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης 
πυρόσβεσης/πυροπροστασίας και να τίθεται σε κίνδυνο το προσωπικό του Επαρχιακού 
Γραφείου σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών µε πληροφόρησε ότι η ιδιοκτήτρια του κτιρίου στο οποίο 
στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου ενηµερώθηκε για τις αναγκαίες διευθετήσεις, που θα 
πρέπει να γίνουν, από πλευράς πυρασφάλειας, µε επιστολή της Επαρχιακού Λειτουργού 
Ευηµερίας Πάφου, ηµερ. 25.6.96.  Η ιδιοκτήτρια δεν απάντησε γραπτώς, όµως, από σχετικές 
συζητήσεις µε την Επαρχιακό Λειτουργό Ευηµερίας Πάφου, προέκυψε ότι αυτή δε φαίνεται 
διατεθειµένη να αποδεχθεί τις εισηγήσεις του ∆ιευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4.37 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Πολιτική ΄Αµυνα 
Μέρος Α 

4.37.1 Νέα Κεντρική Αποθήκη.  Το εξοπλιστικό υλικό της ∆ύναµης που βρισκόταν στην 
αποθήκη που είχε πληµµυρίσει, έχει µεταφερθεί σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο, ο οποίος 
µισθώθηκε την 1.11.99.  Από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, λόγω του µεγάλου όγκου και 
ποσότητας των υλικών και της µη έγκαιρης εξασφάλισης του αναγκαίου εξοπλισµού αποθήκης, 
αρκετά είδη είναι στοιβαγµένα σε σωρούς στο πάτωµα, χωρίς την απαιτούµενη τάξη.  Τα 
µητρώα αποθήκης δεν ήταν ενηµερωµένα και δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό παράδοσης και 
παραλαβής, µε την αποχώρηση του προηγούµενου αποθηκάριου, όπως προνοούν οι 
Κανονισµοί Αποθηκών 104-106. 

Μέρος Β 

4.37.2 Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών σειρήνων 
σήµανσης συναγερµού.  Οι πιο πάνω προσφορές, εκτιµηµένης δαπάνης £1.800.000, 
υποβλήθηκαν το Φεβρουάριο 1998.  Παρατήρησα ότι στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία 
υποβλήθηκε µε αρκετή καθυστέρηση το Νοέµβριο 1998, η προσφορά, για την οποία γινόταν 
εισήγηση για κατακύρωση, περιείχε ασάφειες/αποκλίσεις, οι οποίες θα έπρεπε να 
διευκρινιστούν/ διορθωθούν, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου. 

Ο Γενικός Λογιστής, στον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, διόρισε τον Απρίλιο 1999 ad 
hoc επιτροπή για επαναξιολόγηση των προσφορών και ετοιµασία έκθεσης.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, η προσφορά κατακυρώθηκε στις 17.4.2000 και στις 26.5.2000 υπογράφηκε 
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το σχετικό συµβόλαιο µε αρκετές δεσµεύσεις, τις οποίες αποδέχθηκε ο επιτυχών 
προσφοροδότης. 

4.37.3 Ζηµιές από πλήµµυρα.  Η κεντρική αποθήκη της Πολιτικής ΄Αµυνας στην Ακρόπολη 
υπέστη ζηµιές από πλήµµυρα, το ύψος των οποίων δεν έχει ακόµη υπολογιστεί.  ΄Υστερα από 
εισήγηση της Υπηρεσίας µου, η Πολιτική ΄Αµυνα ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει 
το θέµα απόδοσης ευθυνών σε τρίτους, µε σκοπό τη διεκδίκηση αποζηµιώσεων.  

΄Οπως πληροφορήθηκα, το ύψος των ζηµιών από την πλήµµυρα ανέρχεται σε £1.346.  Ο 
Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, σε απαντητική επιστολή του, ανέφερε ότι δεν τίθεται 
θέµα διεκδίκησης αποζηµιώσεων.  Τελικά, το θέµα της µεταστέγασης της αποθήκης σε 
ασφαλές υποστατικό διευθετήθηκε. 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Ζηµιών από τους Σεισµούς 
Μέρος Α 

4.37.4 Για αποκατάσταση των ζηµιών σε κατοικίες και υποστατικά που έχουν υποστεί βλάβες 
από τους σεισµούς του 1995, του 1996 και του 1999, υποβλήθηκαν 3500, 10500 και 10000 
αιτήσεις, αντίστοιχα.  Μέχρι τέλος του 1999 συµπληρώθηκε η εξέταση όλων των αιτήσεων για 
τους σεισµούς του 1995 και 1996.  Σχετικά µε το σεισµό του Αυγούστου του 1999, έχουν 
εξεταστεί µέχρι σήµερα 4000 αιτήσεις και οι υπόλοιπες 6000 αιτήσεις προγραµµατίζεται να 
εξεταστούν µέχρι τις αρχές του έτους 2001.  Η συνολική, µέχρι σήµερα, δαπάνη και για τους 
τρεις πιο πάνω σεισµούς ανέρχεται στο ποσό των £7.000.000. 

4.37.5 Παραχώρηση χρηµάτων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους 
εγκρίθηκαν.  Παρατηρήθηκαν και φέτος περιπτώσεις κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν ποσά 
από διάφορα Κονδύλια των Προϋπολογισµών, είτε για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους 
οποίους εγκρίθηκαν, είτε για έργα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων ή 
Οργανισµών. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε πρόσφατα την άποψη ότι τα σχετικά Κονδύλια είναι 
γενικής φύσης και έτσι παρέχεται η ευχέρεια και η ευελιξία στην αντιµετώπιση από το 
Υπουργείο, µέσα στα πλαίσια του πολυδιάστατου και πολύπλοκου κοινωνικού έργου που 
καλείται να επιτελέσει, διαφόρων αιτηµάτων και περιπτώσεων που τίθενται ενώπιον του.  
Τέτοιες περιπτώσεις είναι η υποβολή αιτηµάτων για µη συγκεκριµένα έργα, έκτακτες 
περιπτώσεις µη προβλεπόµενων έργων, καθώς και σωρεία άλλων ειδικών περιπτώσεων.  Η 
δηµιουργία εξειδικευµένων Κονδυλίων, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, δε θα εξυπηρετήσει 
οποιοδήποτε σκοπό, γιατί τα προκύπτοντα νέα αιτήµατα και ανάγκες δεν είναι προκαθορισµένα, 
γι΄ αυτό και δεν µπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες. 

4.37.6 Αγροτικοί δρόµοι.  Για τη βελτίωση και συντήρηση των αγροτικών δρόµων, φαίνεται ότι 
δεν ακολουθείται οµοιόµορφη πολιτική από όλες τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, ούτε και φαίνεται να 
διασφαλίζεται ο πιο οικονοµικός τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω έργων.  Συγκεκριµένα, σε 
ορισµένες περιπτώσεις γίνονται πληρωµές µε βάση το χιλιόµετρο,  σε άλλες µε βάση την ώρα, 
αλλού γίνονται γραπτές προσφορές, αλλού όχι, ενώ παρατηρείται µεγάλη διακύµανση στις τιµές 
πληρωµών, από £25 µέχρι £60 το χιλιόµετρο.  Μεταξύ των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων 
παρατηρήθηκε διαφορά στις τιµές µέχρι και 50% χαµηλότερες, όταν ζητούνται γραπτές 
προσφορές µέσω του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών, κατά οµάδες χωριών, παρά όταν 
ζητούνται πρόχειρες προσφορές κατά χωριό.  Επειδή το κόστος συντήρησης των αγροτικών 
δρόµων είναι σηµαντικό, το Υπουργείο Εσωτερικών συµφωνεί µε την εισήγηση της Υπηρεσίας 
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µου για τον καθορισµό οµοιόµορφης πολιτικής στην τακτική και στις διαδικασίες και µελετάται 
για το σκοπό αυτό η οµαδοποίηση των χωριών της κάθε Επαρχίας και η ζήτηση σχετικών 
προσφορών µέσω του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών.  Σηµειώνεται ότι, σχετικά µε τους 
αγροτικούς δρόµους, ο Προϋπολογισµός της ∆ηµοκρατίας για το 2000 περιλαµβάνει  ποσό 
πέρα από £ 2 εκ., από το οποίο  πέρα από £1 εκ. αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση τους. 

4.37.7 ΄Αδειες µηχανών παιγνιδιού και ψυχαγωγίας.  Για το πιο πάνω θέµα διεξήχθη 
διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος περιλήφθηκε στην ΄Εκθεση µου για το 1994, σύνοψη του 
οποίου υπάρχει στο Μέρος 3 της ΄Εκθεσης µου. 

Μετά την ψήφιση του σχετικού Νόµου το 1996, ο οποίος ρυθµίζει τη λειτουργία και έκδοση 
αδειών για µηχανές παιγνιδιού και ψυχαγωγίας, οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις αντιµετώπισαν 
προβλήµατα στο χειρισµό και ερµηνεία του Νόµου, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση των σχετικών 
αδειών, σε πολύ µεγάλο ποσοστό, και την απώλεια εσόδων. 

Με την ψήφιση των Νόµων 50(Ι)/98 και 90(Ι)/99 στις 26.6.98 και 9.7.99, αντίστοιχα, που 
ρυθµίζουν τη λειτουργία και έκδοση αδειών λειτουργίας για µηχανές παιγνιδιού και ψυχαγωγίας, 
τα έσοδα ανήλθαν στις £73.530, σε σχέση µε £27.615 και £51.915 το 1997 και 1998. 

4.37.8 Στεγαστικό σχέδιο δανειοδότησης νεαρών ζευγαριών στην αποστρατικοποιηµένη 
ζώνη.  Η εφαρµογή του πιο πάνω σχεδίου άρχισε το 1989 και µέχρι τις 31.12.99 
παραχωρήθηκε από το Τ.Α.Ε.Π. ποσό £9.655.000 στον Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως Στέγης, 
για δανειοδότηση δικαιούχων.  Μέχρι 31.12.99 εκδόθηκαν δάνεια ύψους £9.483.321 και 
εισπράχθηκαν δόσεις για συνολικό ποσό £2.644.354. 

4.37.9 Στεγαστικό σχέδιο για αναζωογόνηση των περιοχών της πράσινης γραµµής στη 
Λευκωσία.  Μέχρι 31.12.99 εκδόθηκαν σε δικαιούχους δάνεια ύψους £4.477.731 και χορηγία 
ύψους £2.186.262 και εισπράχθηκαν δόσεις δανείων για συνολικό ποσό £1.229.917. 

4.37.10 Μετακίνηση του χωριού 'Αλασσα.  Λόγω της κατασκευής του υδατοφράκτη Κούρρη, 
η Κυβέρνηση αποφάσισε το 1984 τη µετακίνηση του χωριού 'Αλασσα σε νέα ασφαλή τοποθεσία 
και την ανέγερση 56 νέων κατοικιών, έναντι δαπάνης £914.000.  Σε µεταγενέστερο στάδιο 
αποφασίστηκε η αύξηση του αριθµού των κατοικιών σε 81, έναντι συνολικής δαπάνης περίπου 
£3 εκ., περιλαµβανοµένων και των έργων υποδοµής.  Μέχρι το τέλος του 1999, δαπανήθηκε 
συνολικό ποσό ύψους £4.515.501, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου διατέθηκε για την ανέγερση 
οικιών, 71 από τις οποίες συµπληρώθηκαν, ενώ συνεχίζεται η ανέγερση των υπόλοιπων 10 και 
η συµπλήρωση των έργων υποδοµής. 

4.37.11 ∆άνεια για επαναδραστηριοποίηση εκτοπισµένων µικροβιοτεχνών. Οι 
καθυστερηµένες δόσεις δανείων ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £428.719.  'Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, δε λαµβάνονται οποιαδήποτε µέτρα για την είσπραξη τους, όπως 
υπέδειξε το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την άποψη ότι το ανείσπρακτο ποσό 
πρέπει να διαγραφεί, ενώ το Υπουργείο Οικονοµικών υιοθέτησε την άποψη ότι δεν πρέπει να 
λαµβάνονται οποιαδήποτε µέτρα για την είσπραξη των καθυστερηµένων δανείων. 

Μέρος Β 

4.37.12 Τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων.  Σε µερικές περιπτώσεις αποπληρωµής δανείων 
δεν καταβάλλονται έγκαιρα οι τοκοχρεολυτικές δόσεις από το Υπουργείο, µε αποτέλεσµα να 
υπάρξει πρόσθετο κόστος για τόκους υπερηµερίας για το χρόνο των καθυστερήσεων. 
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Πληροφορήθηκα ότι γίνονται προσπάθειες για την τήρηση στοιχείων, ώστε στο µέλλον να µην 
επαναληφθεί το φαινόµενο αυτό. 

4.38 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

Μέρος Α 

4.38.1 Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων, τα 
οποία αφορούν κυρίως δόσεις ενοικιαγοράς οικοπέδων, ενοίκια καταστηµάτων σε συνοικισµούς 
αυτοστεγάσεων και έξοδα κατεδαφίσεων, ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £152.569, σε σύγκριση 
µε £158.421 το 1998.  Για είσπραξη των πιο πάνω καθυστερήσεων, στις οποίες περιλαµβάνεται 
ποσό £109.914, που αφορά προηγούµενα χρόνια, δε φαίνεται να λαµβάνονται αποτελεσµατικά 
µέτρα. 

΄Ολοι οι ΄Επαρχοι ανέφεραν ότι θα ληφθούν πιο αποτελεσµατικά µέτρα για είσπραξη των 
οφειλόµενων ποσών και µείωση στο ελάχιστο δυνατό των καθυστερηµένων εσόδων. 

4.38.2 ΄Αδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών.  Από ειδικό έλεγχο που έγινε στις Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυσχέρειες στον εντοπισµό όλων των χώρων 
αποθήκευσης των πετρελαιοειδών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση αδειών σε όλες τις 
περιπτώσεις και την απώλεια εσόδων, καθώς και τη δηµιουργία κινδύνων από την ανεξέλεγκτη 
αποθήκευση τους, λόγω σοβαρών αδυναµιών που παρουσιάζονται στη νοµοθεσία. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από όλους τους Επάρχους, µέσα στο 1999, να προβούν 
στον εντοπισµό και καταγραφή όλων των υποστατικών, για τα οποία απαιτείται έκδοση άδειας 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών, και στην είσπραξη των σχετικών τελών, υποβάλλοντας απόψεις 
για την αναθεώρηση της νοµοθεσίας. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο εντοπισµός όλων των χώρων αποθήκευσης ακάθαρτου 
πετρελαίου, χωρητικότητας πέρα από 250 γαλόνια ο καθένας, όπου χρειάζεται άδεια 
αποθήκευσης, είναι πρακτικά αδύνατος, λόγω της ευρείας χρήσης ακάθαρτου πετρελαίου στις 
µηχανές άντλησης νερού, στη θέρµανση κατοικιών, στα ξενοδοχεία, εργοστάσια και 
βιοµηχανίες.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας, απαιτείται άδεια ακόµη και για 
αποθήκευση και κατοχή ενός συνηθισµένου κυλίνδρου υγραερίου, έστω και εάν δεν προορίζεται 
για πώληση. 

Η απόφαση που λήφθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για µετάκληση εµπειρογνώµονα, µέσα 
στα πλαίσια του Τέταρτου Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου Κύπρου-Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ο 
οποίος θα αναλάµβανε την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα πετρελαιοειδή, δεν έχει 
υλοποιηθεί. 

Επίσης, σε σχέση µε  τα δικαιώµατα αποθήκευσης των πετρελαιοειδών, τα οποία παρέµεναν τα 
ίδια για αρκετά χρόνια, χωρίς να συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα, το θέµα διευθετήθηκε 
µέσα στο 1999, µε την αναθεώρηση των τελών (Κ.∆.Π. 33/99, 26.2.99). 

4.38.3 Κυβερνητικό Υδατικό ΄Εργο Αµαθούντας.  Το Συµβούλιο Βελτιώσεως Αγίου Τύχωνα 
χρωστούσε στο Υδατικό ΄Εργο Αµαθούντας ολικό ποσό £224.066, που αφορά την 
παραχώρηση νερού για τα έτη 1997-1999.  Παρατήρησα ότι τα ποσά αυτά έχουν ήδη 
εισπραχθεί από τους καταναλωτές και το Συµβούλιο Βελτιώσεως Αγίου Τύχωνα δε δικαιούται 
να τα κατακρατεί. 
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Μέρος Β 

4.38.4 ΄Αδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών.  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου για 
το 1998 διαπιστώθηκε ότι δεν έγιναν ενέργειες για την είσπραξη των καθυστερηµένων 
δικαιωµάτων που οφείλονται στην Κυβέρνηση για την έκδοση αδειών λειτουργίας πρατηρίων 
πετρελαιοειδών, µετά την τροποποίηση της Νοµοθεσίας το 1994.   

΄Εχω πληροφορηθεί ότι το θέµα διευθετήθηκε στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις Πάφου, Λάρνακας και 
Αµµοχώστου και ότι στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού λαµβάνονται δικαστικά µέτρα εναντίον 
των παρανοµούντων, ορισµένοι από τους οποίους έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες, µε 
σκοπό την εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας λειτουργίας, ενώ στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Λευκωσίας εισπράχθηκε ποσό £2.550 από το ∆ήµο Λευκωσίας και η Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
βρίσκεται σε συνεννόηση µε τους υπόλοιπους ∆ήµους της περιοχής, για ριζική επίλυση του 
θέµατος. 

4.38.5 Υδατικό ΄Εργο Πολεµιδιών (Γαρύλλη) και Γερµασόγειας 

-Χρεώστες.  Στους λογαριασµούς παρουσιάζονται οφειλές £728.298, κυρίως από την πώληση 
νερού, και εισηγήθηκα τη λήψη µέτρων για είσπραξη τους. 

Ο ΄Επαρχος Λεµεσού ανέφερε ότι ποσό ύψους £222.994 έχει διαγραφεί µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου (αρ. 48.323, ηµερ. 9.9.98).  Για το υπόλοιπο ποσό αναµένεται να 
ληφθούν δικαστικά µέτρα. 

4.38.6 Υδατικό έργο κόλπου Πισσουρίου.  Στο τέλος του 1998 καθυστερούσε η είσπραξη 
ποσού £107.428, το οποίο οφείλεται από τις Κοινότητες Πισσουρίου, Αρχιµανδρίτας και 
Αλέκτωρα για την πώληση νερού. 

Ο ΄Επαρχος Λεµεσού ανέφερε ότι έχει εισπραχθεί ποσό £56.500 και καταβάλλονται 
προσπάθειες για είσπραξη του υπόλοιπου ποσού. 

4.38.7 Προγραµµατισµός και εκτέλεση έργων.  Οι διαδικασίες που αφορούν τον 
προγραµµατισµό, εκτέλεση και έλεγχο των έργων εξακολουθούν να µην τηρούνται συστηµατικά 
από όλες τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις.  Συγκεκριµένα, δεν ετοιµάζονται για όλα τα έργα δελτία 
ποσοτήτων, δεν ετοιµάζονται ή/και δεν ελέγχονται οι τελικές εκθέσεις και δε γίνεται πάντοτε 
συµφιλίωση των εξόδων µε τα µητρώα έργων και τα δελτία δαπανών του Λογιστηρίου.  
Εκφράστηκε η άποψη από τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις ότι το πρόβληµα προκύπτει από τη µη 
κατάλληλη στελέχωση των οικείων Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4.38.8 Λογαριασµοί καταθέσεων.  Ορισµένοι λογαριασµοί καταθέσεων που τηρούνται από τις 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα, σε αντίθεση µε 
τους Κανονισµούς.  Αυτό οφείλεται κυρίως στις χρεώσεις που γίνονται από το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων για εκτέλεση κοινοτικών έργων, προτού κατατεθούν τα αναγκαία ποσά.  

4.38.9 Κυβερνητικό Υδατικό ΄Εργο Σωτήρας - Απώλεια νερού.  Κατά τα έτη 1993-1997 
χάθηκε ποσότητα περίπου 61000 κυβικών µέτρων νερού αξίας £50.000, που αναλογεί µε το 
43% της ολικής ποσότητας νερού που διαχειρίστηκε το Υδατικό ΄Εργο.  Το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων µε πληροφόρησε ότι η διαφορά πιθανόν να οφείλεται σε απώλειες από βλάβες, 
υποκλοπές, παράνοµες συνδέσεις και ανακρίβεια στις ενδείξεις των µετρητών και, σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή του Υδατικού ΄Εργου, θα προβεί σε έρευνα για διαπίστωση των 
πραγµατικών αιτίων.  Μετά από υποδείξεις µας, αντιλαµβάνοµαι ότι έχουν τοποθετηθεί τρεις 
κεντρικοί υδροµετρητές, ένας στον αγωγό προµήθειας του νερού (Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) 
και δύο στους κεντρικούς αγωγούς παροχής προς τους καταναλωτές.  Σε κεντρικό αγωγό 
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παροχής προς τους καταναλωτές διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά και, µετά από έρευνα, 
εντοπίστηκε παράνοµη επέµβαση και υποκλοπή νερού.  Αντιλαµβάνοµαι ότι θα συνεχιστεί η 
διερεύνηση του θέµατος, τόσο από το Κυβερνητικό Υδατικό ΄Εργο όσο και από το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων. 

Πρόσφατα ειδικό συνεργείο του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας µε εξειδικευµένο 
προσωπικό, που διαθέτει σύγχρονα ειδικά όργανα, άρχισε επιτόπιο έλεγχο ολόκληρου του 
υδρευτικού δικτύου και υπολογίζεται ότι σύντοµα θα εντοπιστούν οι χώροι και οι λόγοι απώλειας 
νερού ή/και ανακρίβειας των ενδείξεων των µετρητών. 

4.39 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.39.1 Ασφαλτόστρωση του δρόµου Κύκκου-Σταυρού της Ψώκας-Πύργου.  Από έρευνα 
που έγινε µεταξύ Ιουλίου και Σεπτεµβρίου του 1999 από την Υπηρεσία µου, σε συνεργασία µε 
την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας και το Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων, διαπιστώθηκε 
υπερπληρωµή στα 8 συµβόλαια προµήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού µίγµατος.  Στα 5 από 
τα 8 συµβόλαια η ποσότητα που πληρώθηκε είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα που 
τοποθετήθηκε, σε ποσοστό από 18% µέχρι 109%.  Η υπερπληρωµή που προκύπτει για όλα τα 
συµβόλαια ανέρχεται σε £247.054. 

Επειδή θεώρησα την υπόθεση πολύ σοβαρή, κοινοποίησα το θέµα στο Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, για οποιεσδήποτε ενέργειες που θα θεωρούσε επιβεβληµένες.  Ο Γενικός 
Εισαγγελέας διέταξε ποινική έρευνα, για προσδιορισµό ποινικών ευθυνών εναντίον όλων των 
εµπλεκοµένων.  Σηµειώνεται επίσης ότι το Σεπτέµβριο 1999 διαπιστώθηκε ότι τα ζυγιστικά 
δελτία παραλαβής του ασφαλτικού µίγµατος που πληρώθηκαν είχαν χαθεί από τα Γραφεία της 
Επαρχιακής ∆ιοίκησης.  Η απώλεια των δελτίων παραλαβής καταγγέλθηκε από τον ΄Επαρχο 
στον Αρχηγό Αστυνοµίας. 

Ανακρίσεις τελικά έγιναν µόνο για το έργο που αφορούσε ένα από τα συµβόλαια, επειδή οι 
εξεταστές της υπόθεσης µπόρεσαν να εξασφαλίσουν από το Γραφείο του Επάρχου µέρος των 
εγγράφων που αφορούσαν το εν λόγω έργο. 

Τον Αύγουστο 2000 ο Γενικός Εισαγγελέας γνωµάτευσε ότι, από τις ανακρίσεις που 
διενεργήθηκαν από την Αστυνοµία, προέκυψε ότι, αναφορικά µε ένα από τα συµβόλαια, 
διαπράχθηκαν ποινικά αδικήµατα, τα οποία όµως δεν µπορούν, µε βάση την εξασφαλισθείσα 
µαρτυρία, να στοιχειοθετήσουν ποινική κατηγορία εναντίον συγκεκριµένου προσώπου. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι η εµπλεκόµενη εργοληπτική εταιρεία, χωρίς να 
αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά, µε σκοπό να διατηρήσει την καλή συνεργασία της µε 
την Κυβέρνηση, ήταν πρόθυµη να καλύψει το ποσό της υπερπληρωµής που έγινε σ΄ αυτή, σε 
σχέση µε όλα τα συµβόλαια που την αφορούν (£234.502,97), όπως υπολογίστηκε µε βάση την 
έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πλέον τόκους προς 9% ετησίως από 1.6.98 µέχρι την 
πληρωµή.  Η εταιρεία πλήρωσε µε επιταγή της ηµερ. 8.9.2000 το ποσό των £281.989,82. 

4.39.2 ∆ρόµος Λυµπιών-Ψευδά.  Από επιτόπιο έλεγχο του έργου που έγινε τον Αύγουστο 
1999, διαπιστώθηκε ότι η επίστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος (πρέµιξ) ήταν κακής 
ποιότητας, µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αδικαιολόγητες ζηµιές και φθορά.  Από 
προκαταρκτικό έλεγχο διαφάνηκε ότι οι ποσότητες του υλικού που πληρώθηκαν ήταν κατά πολύ 
µεγαλύτερες από τις ποσότητες που τοποθετήθηκαν.  Ο ΄Επαρχος Λευκωσίας, µετά από αίτηµα 
µου, ερεύνησε τα πιο πάνω και µε πληροφόρησε, το Μάιο 2000, ότι διέταξε ενδοϋπηρεσιακή 
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έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώµατα ή παραλείψεις.  Με 
πληροφόρησε επίσης ότι πράγµατι προέκυψε υπερπληρωµή για το πρέµιξ, ύψους £7.369, και 
ότι παρέπεµψε το θέµα στον Αρχηγό της Αστυνοµίας. 

4.39.3 Εκτέλεση έργων.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία µου σε 
αριθµό έργων που εκτελέστηκαν µέσα στο 1999, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που υπήρξε 
σηµαντική βελτίωση, εντούτοις εντοπίστηκαν διάφορες αδυναµίες και ελλείψεις στην 
παρακολούθηση και τον έλεγχο εκτέλεσης των έργων, γι΄ αυτό πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση των αδυναµιών που έχουν εντοπιστεί.  ΄Οπως ανέφερα και στην 
προηγούµενη ΄Εκθεση µου, οι αδυναµίες και ελλείψεις στην παρακολούθηση των έργων, 
οφείλονται, σε µεγάλο βαθµό, σε µη ικανοποιητική στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

(α) Προµήθεια σκύρων.  Σκύρα που παραλήφθηκαν µέσα στο 1998, λόγω µη ύπαρξης 
διαθέσιµων πιστώσεων, πληρώθηκαν αντικανονικά από τις πιστώσεις του 1999. 

(β) Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος.  Ο προσφοροδότης δεν ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις του συµβολαίου του και η Επαρχιακή ∆ιοίκηση, αντί να ειδοποιήσει το Κεντρικό 
Συµβούλιο Προσφορών για χειρισµό του θέµατος, ειδοποίησε απευθείας τον επόµενο 
προσφοροδότη να αρχίσει παράδοση του υλικού, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών (δηλαδή 
χωρίς την υπογραφή συµβολαίου, τραπεζική εγγύηση κ.τ.λ.). 

4.39.4 ΄Ελεγχος υλικών.  Σε ορισµένες περιπτώσεις δε διεξάγονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα έλεγχοι αντοχής του σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να µην εντοπίζονται έγκαιρα 
τυχόν περιπτώσεις ακατάλληλου υλικού.  Η περίπτωση προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος C20 
είναι ενδεικτική. 

Μέρος Β 

4.39.5 ∆ιαχωρισµός οικοπέδων φτωχών οικογενειών στην Κοκκινοτριµιθιά.  ΄Οπως 
ανέφερα στην ΄Εκθεση µου για το 1998, για την προµήθεια και επίστρωση πρέµιξ στο πιο πάνω 
έργο, έγινε υπερπληρωµή £11.600.  Επίσης η ποιότητα του πρέµιξ που τοποθετήθηκε ήταν 
εκτός προδιαγραφών. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, µετά από διερεύνηση του θέµατος, το Σεπτέµβριο 1999, κατηγόρησε 
τον Ανώτερο Τεχνικό της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λευκωσίας και εµπλεκόµενους ιδιώτες για 
διάπραξη ποινικών αδικηµάτων. 

4.39.6 Αγροτικοί δρόµοι Αναλυόντα, επίστρωση δρόµων πρώην Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Κοκκινοτριµιθιάς και δρόµου Περιστερώνας-Κάτζιηλου-Αυλώνας.  ΄Οπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες µου Εκθέσεις, από έλεγχο της Υπηρεσίας µου το 1997, 
διαπιστώθηκε ότι για τα πιο πάνω έργα έγινε υπερπληρωµή ποσού £5.951, αναφορικά µε την 
ποσότητα θεµελίου που προµήθευσε ιδιώτης εργολάβος.  Για την περίπτωση αυτή ο Γενικός 
Εισαγγελέας γνωµάτευσε ότι δεν µπορούν να στοιχειοθετηθούν ποινικά αδικήµατα, πιθανόν 
όµως να υπήρχαν πειθαρχικά αδικήµατα. 

Η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας εξέτασε τα πειθαρχικά αδικήµατα και τον Ιανουάριο του 2000 
επέβαλε την ποινή της αυστηρής επίπληξης σε δύο ωροµίσθιους επιστάτες. 

4.39.7 Υδατικό ΄Εργο Απόρριψης και Επεξεργασίας Λυµάτων στον ΄Αγιο Σωζόµενο.  
Παρατηρήθηκε ότι οφείλονται σηµαντικά ποσά για τέλη απόρριψης λυµάτων στο πιο πάνω 
έργο, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και εισηγήθηκα όπως ληφθούν µέτρα για την είσπραξη 
τους. 
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΄Οπως πληροφορήθηκα, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει προχωρήσει στη λήψη νοµικών µέτρων 
εναντίον των οφειλετών. 

4.39.8 Επιθεωρήσεις έργων.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, από 
επιτόπιες επιθεωρήσεις τεχνικών έργων που εκτελούνται από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση, 
διαπιστώθηκε ότι, λόγω κυρίως της µη κατάλληλης στελέχωσης του Κλάδου Χωριτικών Οδών, 
δε διεξάγεται ο απαιτούµενος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των έργων, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν αδυναµίες. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών συµφωνεί µε τη διαπίστωση ότι η στελέχωση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε προσοντούχο προσωπικό είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη σωστή διεξαγωγή 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των έργων. 

4.40 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Β 

4.40.1 ΄Αδειες για αποβάθρες, λιµενοβραχίονες και κυµατοθραύστες.  Στην παραλία 
υπάρχουν περίπου 80 κατασκευές µέσα στη θάλασσα, για τις οποίες δεν µπορεί να εισπραχθεί 
το τέλος ετήσιας άδειας ύψους £50, που προνοείται στο άρθρο 8 του σχετικού Νόµου, γιατί δεν 
έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες για την κατασκευή τους.  Στις πλείστες περιπτώσεις 
εκδόθηκαν δικαστικά διατάγµατα κατεδάφισης πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς αυτά να έχουν 
εκτελεστεί.  Μέσα στο 1998 στάληκε αναθεωρηµένη έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών και στη 
Βουλή, χωρίς όµως να ληφθούν ακόµη οποιαδήποτε µέτρα. 

Ο ΄Επαρχος Λεµεσού µε πληροφόρησε ότι η εφαρµογή των διαταγµάτων δεν προωθήθηκε 
µέχρι σήµερα, λόγω µη ολοκλήρωσης των µελετών και µη διαµόρφωσης οριστικής 
κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τέτοια έργα, τα οποία στόχευαν, µεταξύ άλλων, στην 
προστασία της ακτογραµµής από τη θαλασσοταραχή και τη διάβρωση. 

4.41 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ 
Μέρος Α 
4.41.1 ∆απάνες για τις ναυαγοσωστικές µονάδες.  ∆ιάφοροι ∆ήµοι, πρώην Συµβούλια 
Βελτιώσεως και  Χωριτικές Αρχές δεν έχουν καταβάλει στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου τη 
συνεισφορά τους για τις ναυαγοσωστικές µονάδες που λειτούργησαν στις περιοχές τους.  Το 
σύνολο των καθυστερηµένων συνεισφορών στις 31.12.99 ήταν £10.385 (1998 £14.414). 

Αντιλαµβάνοµαι ότι εξασκούνται πιέσεις προς τους ∆ήµους, όπως καταβάλλουν έγκαιρα τις 
συνεισφορές τους. 

4.42 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.42.1 Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.99 υπήρχαν καθυστερηµένα έσοδα ύψους 
£1.079.264, σε σύγκριση µε £873.102 το 1998.  Ποσό £726.400 οφείλεται από την πώληση ή 
µίσθωση κρατικής γης στην Αγία Νάπα, που παραχωρήθηκε σε διάφορα άτοµα, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

4.42.2 Καθυστέρηση στην είσπραξη µισθωµάτων κρατικής γης.  Σε αρκετές περιπτώσεις η 
είσπραξη των ετήσιων µισθωµάτων καθυστερεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς να κινείται 
η διαδικασία λήψης δικαστικών µέτρων ή ακύρωσης των µισθώσεων.  Στις 31.12.99 υπήρχαν 
καθυστερηµένα µισθώµατα ύψους £301.592, για περίοδο µέχρι και 10 ετών.  Παρατηρήθηκε ότι 
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για συγκεκριµένο ιδιώτη, του οποίου η σύµβαση µίσθωσης έχει λήξει από το 1993 και οφείλει 
£34.620, όσο και για την παράνοµη χρήση άλλης κρατικής γης, για την οποία δεν υπήρχε 
µίσθωση, δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
συµµόρφωσης του Τµήµατος µε τις υποδείξεις µου. 

4.42.3 Υποθήκευση ακινήτων για ποσό µεγαλύτερο της αγοραίας αξίας στην οποία 
εκτιµήθηκε.  Στις 2.4.99 συγκεκριµένη εταιρεία αγόρασε δύο ακίνητα στη Λεµεσό, δηλώνοντας 
ως τιµή πώλησης/αγοράς το ποσό των £510.000, αξία που εκτιµήθηκε και από το Τµήµα για 
σκοπούς επιβολής µεταβιβαστικών τελών.  Επειδή την ίδια µέρα, τα δύο ακίνητα 
υποθηκεύτηκαν για το ποσό των £700.000, ζήτησα να πληροφορηθώ αν έγινε ουσιαστική 
έρευνα για τη διαφορά µεταξύ της εκτίµησης και του ποσού της υποθήκης.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το ποσό της υποθήκης δε δεσµεύει το Τµήµα στον καθορισµό 
της αγοραίας αξίας των κτηµάτων. 

4.42.4 ∆ήλωση µεταβίβασης τουριστικού συγκροτήµατος.  Στις 5.7.99 κατατέθηκε δήλωση 
µεταβίβασης τουριστικού συγκροτήµατος στη Γερµασόγεια και, µε βάση συµβόλαιο πώλησης 
του 1992, ως τιµή πώλησης δηλώθηκε £300.000.  Για σκοπούς καταβολής µεταβιβαστικών 
τελών, η αγοραία αξία από το Τµήµα Κτηµατολογίου Λεµεσού υπολογίστηκε σε £360.000.  Στο 
εν λόγω συµβόλαιο αναφέρεται ότι το κτίριο (εκτός επίπλων) ήταν ασφαλισµένο για περίπου 
£440.000, ποσό που έπρεπε, κατά την άποψη µου, να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση. 

4.42.5 Πωλήσεις ακινήτων µε δηµοπρασία.  Η διαδικασία πώλησης µε δηµοπρασία 
παρουσίαζε αδυναµίες και ανοµοιοµορφία µεταξύ των Επαρχιακών Κτηµατολογίων.  Μετά από 
εισήγηση µου έχουν εκδοθεί νέες οδηγίες, µε τις οποίες καλύπτονται όλες σχεδόν οι αδυναµίες, 
εκτός της περίπτωσης καθορισµού ελάχιστης τιµής πώλησης, για αποφυγή πώλησης ακινήτων 
σε εξευτελιστικές τιµές. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα ρυθµιστεί µε τροποποίηση του 
σχετικού Νόµου.  Σχετικό Νοµοσχέδιο έχει αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα από το Νοέµβριο 
του 1997, αλλά η προώθηση του καθυστερεί.  Επίσης έχουν δοθεί οδηγίες για την περίπτωση 
καθορισµού ελάχιστης τιµής πώλησης. 

4.42.6 Καταστραµµένα βιβλία και µητρώα.  Από επιθεώρηση κτηµατολογικών βιβλίων και 
µητρώων φάνηκε ότι σηµαντικά βιβλία έχουν φθαρεί, σε βαθµό που υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
σηµαντικών πληροφοριών για περιουσίες του κοινού. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το θέµα απασχολεί πολύ σοβαρά το Τµήµα 
και ότι λαµβάνει µέτρα για την προστασία των πιο πάνω βιβλίων. 

4.42.7 Εκτίµηση ξενοδοχείων στο Παραλίµνι.  Συγκεκριµένο ξενοδοχείο στο Παραλίµνι 
εκτιµήθηκε το 1998, για σκοπούς αξίας 1.1.80, σε £5.000.000.  Το 1999 έγινε επανεκτίµηση και 
το ποσό καθορίστηκε σε £2.500.000.  Παρόµοια περίπτωση είχε παρουσιαστεί και 
προηγουµένως, όπου άλλο ξενοδοχείο, ενώ είχε αρχικά εκτιµηθεί σε £5,7 εκ., αργότερα 
επανεκτιµήθηκε σε £3,4 εκ.  Ενόψει του ότι η διαφορά στις επανεκτιµήσεις ήταν πολύ µεγάλη, 
µε συνεπακόλουθο την καταβολή µειωµένων φόρων και τελών (φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, 
δηµοτικός φόρος, αποχετευτικά τέλη κ.τ.λ.), που βασίζονται στην εν λόγω εκτιµηµένη αξία, 
ζήτησα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος εξηγήσεις σχετικά µε τους λόγους για τη σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των δυο πιο πάνω ποσών και όπως δοθούν οδηγίες, έτσι που οι εκτιµήσεις να 
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γίνονται µε τη δέουσα προσοχή.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι η 
αναθεώρηση έγινε για σκοπούς διόρθωσης λάθους που έγινε κατά την αρχική εκτίµηση. 

4.42.8 Καθυστερήσεις στην εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας.  
Σηµειώνεται σηµαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης περιουσίας.  
Κύριο λόγο της καθυστέρησης αποτελεί το γεγονός ότι η νοµοθεσία επιτρέπει καθορισµό 
κατώτατης επιφυλαχθείσας τιµής, όπως καταχωρίστηκε στους τίτλους ιδιοκτησίας, µε βάση 
πολύ παλιές εκτιµήσεις γης, που αφορούν µέχρι και την περίοδο 1909-1929.  Οι ιδιοκτήτες ή 
ενυπόθηκοι δανειστές υποβάλλουν, κατά κανόνα, ένσταση για επαναξιολόγηση της τιµής αυτής. 

Εισηγήθηκα να µελετηθεί η πιθανότητα τροποποίησης των σχετικών προνοιών του Νόµου, κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει τη χρήση πιο ρεαλιστικών εκτιµηµένων αξιών, σε περιπτώσεις 
καταναγκαστικών πωλήσεων. 

Το θέµα της επιφυλαχθείσας τιµής πώλησης θα ρυθµιστεί µε την τροποποίηση της σχετικής 
Νοµοθεσίας. 

4.42.9 Ανάθεση εργασίας εκτός ωρών Γραφείου.  Λόγω του µεγάλου όγκου υποθέσεων που 
συσσωρεύθηκαν στο Τµήµα, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 14.9.94 τη διάθεση 
ποσού £3.500.000 για διεκπεραίωση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους του Τµήµατος, 
εκτός του κανονικού ωραρίου, έναντι αµοιβής µε το τεµάχιο και υπερωριακά.  Η όλη εργασία, 
που άρχισε την 1.4.95, υπολογίστηκε ότι θα περατωθεί σε διάστηµα 15-18 µηνών.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε το 1998 ότι το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας 
είχε συµπληρωθεί και ότι οι στόχοι του σχεδίου είχαν βασικά επιτευχθεί.  Μολαταύτα, η 
υπερωριακή εργασία συνεχίστηκε και το συνολικό κόστος µέχρι τις 31.12.99 ανήλθε στις 
£4.580.388. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, οι λόγοι που δηµιουργούν συνεχώς συσσωρευµένη εργασία, που είναι 
αδύνατο να αντιµετωπιστεί µέσα από τις συνήθεις διαδικασίες του Τµήµατος, είναι: 

(α) Η απασχόληση προσωπικού για τη µηχανογράφηση των Αρχείων του Τµήµατος, 

(β) η συνεχής ανάθεση νέων εργασιών προτεραιότητας από Κυβερνητικά Τµήµατα, και 

(γ) η µη πρόσληψη προσωπικού σε χαµηλές κλίµακες, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Μέρος Β 

4.42.10 Μίσθωση κρατικής παραλιακής γης στο Νέο Χωρίο Πάφου.  Για τη µίσθωση 
κρατικής παραλιακής γης, έκτασης 670 τ.µ., υπογράφτηκε συµβόλαιο µε ιδιώτη για την περίοδο 
15.3.78 µέχρι 14.3.2011, έναντι µισθώµατος £22,50 ετησίως.  Το εκµισθωθέν τεµάχιο, 
σύµφωνα µε το συµβόλαιο, θα χρησιµοποιόταν ως �πλαζ� και ως χώρος προσπέλασης προς τη 
θάλασσα, για εξυπηρέτηση των πελατών τουριστικών καταλυµάτων που θα ανεγείρονταν σε 
γειτονικό τεµάχιο, ιδιοκτησίας του µισθωτή.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
ανέφερα ότι: 

(α) ∆εν εφαρµόστηκαν οι πρόνοιες του συµβολαίου για ανέγερση τουριστικών καταλυµάτων. 

(β) ∆εν έγινε αναθεώρηση του µισθώµατος στις 15.3.88, σύµφωνα µε την πρόνοια του 
συµβολαίου, και, µεταγενέστερα, κάθε πέντε χρόνια, αλλά ούτε και έγινε οποιαδήποτε πληρωµή 
µισθώµατος µέχρι σήµερα.  Εν όψει των πιο πάνω και επειδή, σύµφωνα µε τους όρους του 
συµβολαίου, βασική υποχρέωση του µισθωτή ήταν η ανέγερση τουριστικών καταλυµάτων εντός 
5 ετών, η οποία δεν εκπληρώθηκε, υπέδειξα στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ότι έπρεπε να 
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εφαρµοστούν οι όροι του συµβολαίου, οι οποίοι προνοούν άµεση ανάκτηση του τεµαχίου και 
αυτόµατη λύση της σύµβασης. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, οι µισθωτές απέκτησαν εµπράγµατο δικαίωµα στην εκµισθωθείσα 
κρατική γη, η ακύρωση του οποίου προϋποθέτει την έκδοση δικαστικού διατάγµατος.  Το 
Τµήµα, σε συνεννόηση µε το Γενικό Εισαγγελέα, προβαίνει στις απαραίτητες δικαστικές 
ενέργειες για ανάκτηση της κατοχής της κρατικής γης από την Κυβέρνηση. 

4.42.11 Επεµβάσεις σε κρατική γη στην οικιστική περιοχή της Αγίας Νάπας.  Από 
επιτόπιο έλεγχο του Τµήµατος το 1989 στην Αγία Νάπα, φάνηκε ότι υπήρχαν 92 περιπτώσεις 
επεµβάσεων ιδιωτών σε κρατική γη.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετική απόφαση του, 
έδωσε οδηγίες όπως, στις περισσότερες περιπτώσεις, πωληθεί ή µισθωθεί η γη, ενώ για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις όπως ληφθεί πρόνοια για τερµατισµό της επέµβασης. 

Το ολικό εισπρακτέο ποσό από την πώληση ή µίσθωση, σύµφωνα µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ήταν £1.081.500, το οποίο, µε έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών το 
Φεβρουάριο του 1997, αποφασίστηκε να εισπραχθεί σε 4 ίσες άτοκες ετήσιες δόσεις.   Στις 
31.12.99 το ολικό οφειλόµενο ποσό ανερχόταν στις £726.400, πλέον τόκος 9%. 

Ζήτησα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως λάβει µέτρα για εφαρµογή της απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου για είσπραξη των καθυστερηµένων ποσών. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν πληρώθηκε 
καµιά δόση θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συµβούλιο, για ακύρωση της σχετικής απόφασης 
του, ενώ θα ληφθούν δικαστικά µέτρα για όσες περιπτώσεις καθυστερεί η αποπληρωµή των 
δόσεων. 

4.42.12 ∆ηµιουργία ενιαίου ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφοριών γης.  Η γενική 
µηχανογράφηση του Τµήµατος άρχισε το 1987, µε την ανάθεση µελέτης σε ξένους 
εµπειρογνώµονες.  Το 1989 ετοιµάστηκε �στρατηγικό σχέδιο� από εταιρεία του εξωτερικού και 
το 1995 κατακυρώθηκαν οι προσφορές για την εφαρµογή του συστήµατος. 

Η ολοκλήρωση του συστήµατος αναµένεται να γίνει γύρω στα µέσα του 2001, ενώ το Τµήµα 
χρησιµοποιεί ενδιάµεσο προσωρινό σύστηµα για διεκπεραίωση των εργασιών του.  Μέχρι το 
τέλος του 1999, η ολική δαπάνη για το έργο ανήλθε στα £5.500.198. 

4.42.13 Μίσθωση κρατικής γης στη Λεµεσό.  Με συγκεκριµένη εταιρεία υπογράφηκε 
συµβόλαιο για τη µίσθωση κρατικής γης στη Λεµεσό (τοποθεσία Τσιφλικούδια), για την περίοδο 
9.12.72-8.12.94, µε ετήσιο µίσθωµα £150.  Ο µισθωτής οφείλει µισθώµατα για τα έτη 1986 
µέχρι 1994.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ζήτησε το Μάιο 1989 από το 
Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει στην ακύρωση της σύµβασης.  Το θέµα εξακολουθεί να 
βρίσκεται στο Γενικό Εισαγγελέα. 

4.42.14 Εντάλµατα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
ανέφερα ότι διαπιστώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης 
ιδιοκτησίας για την είσπραξη καθυστερηµένων φόρων.  Υπέδειξα στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
όπως δίνεται προτεραιότητα σε εντάλµατα που αφορούν καθυστερήσεις φόρων, ώστε να 
διασφαλίζονται έγκαιρα τα δηµόσια έσοδα.  Η ίδια κατάσταση εξακολουθούσε και κατά το 1999. 

4.42.15 Κυβερνητικά αγροκτήµατα στην Πάφο.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι 
τα συµβόλαια για την ενοικίαση των κλήρων των κυβερνητικών αγροκτηµάτων στην Πάφο 
υπογράφηκαν το 1980, µε τον όρο όπως αναθεωρούνται τα ενοίκια κάθε 8 χρόνια, δηλαδή το 
1988 και 1996.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι σε µερικές περιπτώσεις έγινε υπενοικίαση των 
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αγροκτηµάτων σε άλλους γεωργούς, σε αντίθεση µε τους όρους των συµβολαίων, και µάλιστα 
σε πολύ ψηλότερες τιµές.  Μέχρι σήµερα δεν έγινε αναθεώρηση των ενοικίων,  ούτε και έχουν 
ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα εναντίον εκείνων που παραβαίνουν ουσιώδεις όρους των 
συµβολαίων, µε αποτέλεσµα η απώλεια εσόδων της τάξης των £200.000 ετησίως να 
συνεχίζεται. 

Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η ∆ηµοκρατία δεν έχει το δικαίωµα να 
προβεί σε αναθεώρηση του ύψους των ενοικίων πριν από το έτος 2004. 

4.42.16 Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι η 
γενική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην ελεγχόµενη από το Κράτος 
περιοχή άρχισε το 1982 και συµπληρώθηκε το 1992.  ΄Εκτοτε δεν υιοθετήθηκε σταθερή 
διαδικασία για επανεκτίµηση των ακινήτων, σε περίπτωση ανέγερσης νέων κτιρίων, 
προσθηκών, αλλαγής πολεοδοµικών ζωνών κ.τ.λ.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος ανέφερα ότι, λόγω της παράλειψης αυτής, υπάρχει απώλεια σηµαντικού ποσού 
εσόδων, τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για τις Τοπικές Αρχές, αφού η αγοραία αξία της 
1.1.80, που λήφθηκε ως βάση για την εκτίµηση, για υπολογισµό του φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας, του δηµοτικού τέλους, του τέλους βελτιώσεως και των αποχετευτικών τελών, 
παραµένει η ίδια. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, παρά το ότι έχουν ληφθεί κάποια µέτρα, 
εντούτοις το πρόβληµα θα λυθεί οριστικά µε τη µηχανογράφηση και την εισαγωγή νέων 
συστηµάτων εκτίµησης. 

4.42.17 ∆ηλώσεις για µεταβίβαση ακινήτων 

-Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Αµµοχώστου.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
ανέφερα ότι κατατέθηκε δήλωση µεταβίβασης ακινήτου µε τιµή πώλησης £60.000, αλλά το 
Τµήµα δεν την αποδέχθηκε και, κατόπι δικής του εκτίµησης, την καθόρισε σε £100.000.  Μετά 
από υπόδειξη της Υπηρεσίας µου, έγινε διερεύνηση της περίπτωσης αυτής και το Τµήµα 
επανεκτίµησε την αξία του ακινήτου σε £400.000 και ζητήθηκε επιπρόσθετο ποσό δικαιωµάτων 
£24.000, το οποίο όµως αρνήθηκε να καταβάλει ο αγοραστής, ο οποίος και καταχώρισε 
προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η προσφυγή απορρίφθηκε από 
το ∆ικαστήριο στις 15.10.96.  Ο αγοραστής καταχώρισε έφεση εναντίον της εν λόγω απόφασης, 
η οποία και απορρίφθηκε.  Το επιπρόσθετο ποσό δικαιωµάτων καταβλήθηκε από τον αγοραστή 
στις 28.2.2000. 

4.42.18 Αγροτική κτηµοσύνη Αρχιεπισκοπής και κρατική αρωγή του εφηµεριακού 
κλήρου της υπαίθρου.  Μέχρι σήµερα δεν έχει ψηφιστεί σε Νόµο το νοµοσχέδιο που 
κατατέθηκε στη Βουλή στις 15.6.73 για ρύθµιση των πιο πάνω θεµάτων.  Οι δαπάνες του 
Κράτους για τη µισθοδοσία του εφηµεριακού κλήρου το 1999 ανήλθαν σε £1.808.473, ενώ οι 
εισπράξεις από την ενοικίαση της εκκλησιαστικής γης ανήλθαν στις £21.672. 

4.43 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

4.43.1 Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως προϋπολογίστηκε 
ποσό £14.116.638, που αφορά κυρίως Πολεοδοµικά Σχέδια Ανάπτυξης.  Από το ποσό αυτό 
δαπανήθηκαν µόνο £6.645.072, ή ποσοστό 47%, δηλαδή ο βαθµός υλοποίησης του 
Προϋπολογισµού για το 1999 ήταν πολύ χαµηλός.  Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε οι 
Προϋπολογισµοί να καταρτίζονται πάνω σε πιο ρεαλιστική βάση. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

118 

4.43.2 Κυβερνητικός Οικισµός Πάνω Λακατάµιας (Ανθούπολη).  Με βάση γνωµάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα, το Τµήµα, ως ιδιοκτήτης των υποστατικών του πιο πάνω οικισµού, θα 
πρέπει να καταβάλει τα καθυστερηµένα τέλη χρήσης του αποχετευτικού συστήµατος της 
περιόδου 1994-1999, ύψους £44.000, και το πρώην Συµβούλιο Βελτιώσεως του Οικισµού να 
προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, έτσι ώστε, για το 2000 και µεταγενέστερα, τα τέλη αυτά να 
πληρώνονται από τους δικαιούχους των υποστατικών, αφού αυτά ενσωµατωθούν στους 
λογαριασµούς του νερού.  ΄Οπως αντιλαµβάνοµαι, το πρώην Συµβούλιο Βελτιώσεως δε 
συµφωνεί µε την πιο πάνω διευθέτηση. 

4.43.3 Κατασκευή υπηρεσιακών δρόµων - Περιοχή Κυβερνητικού Υδατικού ΄Εργου 
Μενεού, Περβολιών, Κιτίου, Μαζωτού (Φάση Α΄- Τµήµα δρόµων στην περιοχή Μενεού-
Περβολιών- Κιτίου).  Το πρώην Συµβούλιο Βελτιώσεως Κιτίου κατακρατεί από τα δάνεια που 
συνήψε ποσό £201.550 και αρνείται να το καταβάλει στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, µε 
το επιχείρηµα ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αποζηµιώσεις για τις απαλλοτριώσεις του 
δρόµου πρωταρχικής σηµασίας, ο οποίος εµπίπτει στα διοικητικά όρια Κιτίου.   Ως αποτέλεσµα, 
δεν µπορούν να διευθετηθούν οι οικονοµικές εκκρεµότητες που υπάρχουν σε σχέση µε το έργο. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι το Τµήµα ενεργεί για τη διευθέτηση του θέµατος το συντοµότερο. 

4.34.4 Καθυστέρηση στην καταβολή αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης 

• Βελτίωση της προέκτασης του δρόµου Λεµεσού-Σαϊττά µέχρι τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ 
(Λεωφ. Ν. Παττίχη) 

• Βελτίωση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεµεσό 

• Κατασκευή της Λεωφόρου Μακεδονίας στη Λεµεσό 

• Βελτίωση του δρόµου από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ στη Λεµεσό προς Μέσα Γειτονιά και 
΄Αγιο Αθανάσιο 

Εκκρεµεί η καταβολή σηµαντικών αποζηµιώσεων που οφείλονται στους ιδιοκτήτες 
απαλλοτριωθέντων τεµαχίων για σκοπούς των πιο πάνω έργων.  Παρά τις επανειληµµένες 
ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για κατάθεση των 
ποσών που απαιτούνται για τη διευθέτηση των οφειλόµενων ποσών, ο ∆ήµος Λεµεσού 
εξακολουθεί να µην καταβάλλει το µερίδιο του ύψους πέρα από £433.000, µε αποτέλεσµα η 
καθυστέρηση αυτή να δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα. 

Μέρος Β 

4.43.5 Προσφορές.  Σε ορισµένες περιπτώσεις διενεργήθηκαν αγορές µε παράκαµψη της 
διαδικασίας των προσφορών και των σχετικών υποδείξεων του Γενικού Λογιστή, µε 
αποτέλεσµα τα εντάλµατα πληρωµών να µην έχουν πληρωθεί µέχρι σήµερα. 

4.43.6 Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, σε αντίθεση 
µε τις πρόνοιες του άρθρου 23 του Νόµου 68(Ι)/92, δεν έχει εγκαθιδρυθεί το πιο πάνω Ταµείο, 
σκοπός του οποίου είναι η επιχορήγηση των δαπανών συντήρησης διατηρητέων οικοδοµών.  
Μέχρι σήµερα οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από Κονδύλι του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως 
και, για τα έτη 1992-1999, δαπανήθηκε ποσό £1.971.653 για επιδότηση δαπανών συντήρησης 
και τόκων. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι η ίδρυση Ειδικού Ταµείου ∆ιατήρησης, µε βάση 
τις πρόνοιες του εν λόγω Νόµου, δεν κρίθηκε ως η αποτελεσµατικότερη διαδικασία και ότι το 
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ετοίµασε, σύµφωνα µε εισήγηση του, πρόταση για 
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τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Νόµου, έτσι ώστε οι δαπάνες για επιδότηση δαπανών 
συντήρησης και τόκων να γίνονται από την πρόνοια του σχετικού Κονδυλίου του 
Προϋπολογισµού. 

4.43.7 Εγκατάλειψη οικιστικών µονάδων κυβερνητικών οικισµών από τους κατόχους 
τους.  Σε ορισµένους κυβερνητικούς οικισµούς εξακολουθούν να υπάρχουν 187 οικιστικές 
µονάδες, σύµφωνα µε έρευνα του Τµήµατος, τις οποίες, είτε εγκατέλειψαν οι κάτοχοι τους, 
χωρίς να τις παραδώσουν στο Τµήµα, είτε διαµένουν περιοδικά εκεί ή κατέχονται παράνοµα 
από µη δικαιούχα άτοµα.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα, µετά από  συνεννόηση µε τη 
Νοµική Υπηρεσία, προέβη στην ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου, για τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται µέσα στις κατοικίες που θα ανακτηθούν, και προχωρεί 
σε εξώσεις, µε στόχο την ανάκτηση όλων των µονάδων που κατέχονται παράνοµα.  ΄Οταν 
σηµειωθεί έλλειψη χώρου στην αποθήκη, µε βάση γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, οι 
ένοικοι θα ειδοποιηθούν να παραλάβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και σε περίπτωση µη 
ανταπόκρισής τους σε τακτή χρονική προθεσµία, το Τµήµα θα προβεί σε πώληση των 
περιουσιακών τους στοιχείων. 

4.43.8  Προέκταση της Λεωφόρου ∆ανάης (νότιος παρακαµπτήριος Πάφου).  Σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, παρόλο που οι εργασίες για την προέκταση της 
Λεωφόρου συµπληρώθηκαν το 1991, εντούτοις εξακολουθούν να παραµένουν άλυτα διάφορα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το έργο αυτό.  Μεταξύ άλλων, ο ∆ήµος Γεροσκήπου αρνείται 
να καταβάλει µέρος της δαπάνης του έργου, ισχυριζόµενος ότι το έργο δεν είναι πολεοδοµικό 
και δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, και ιδιωτική εταιρεία αρνείται να κατασκευάσει 
τµήµα του δρόµου που διέρχεται από τα υπό διαχωρισµό οικόπεδα της, παρά την υποχρέωση 
της, σύµφωνα µε τους όρους παραχώρησης σ' αυτή άδειας διαχωρισµού οικοπέδων. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, το θέµα της ιδιωτικής εταιρείας εκκρεµούσε στο δικαστήριο, µέχρι το 
1998.  Το 1999 η υπόθεση εκδικάστηκε και η απόφαση ήταν ευνοϊκή για το ∆ήµο. Το θέµα της 
συνεισφοράς του ∆ήµου Γεροσκήπου εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4.44 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Μέρος B 

4.44.1 Τέλη πιστοποιηµένων µεταφράσεων.  Στην ΄Εκθεση µου για το 1998 ανέφερα ότι  σε 
αρκετές περιπτώσεις οι ενδιαφερόµενοι παραλείπουν να παραλάβουν τις µεταφράσεις τους, µε 
αποτέλεσµα τη µη είσπραξη των σχετικών δικαιωµάτων. 

Εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο της εκ των προτέρων είσπραξης των σχετικών 
δικαιωµάτων, στις περιπτώσεις όπου µπορεί να προκαθοριστεί ο ακριβής αριθµός των σελίδων 
µετάφρασης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις να εισπράττεται ένα καθ΄ υπολογισµό ποσό, έτσι 
που να καλύπτεται πάντοτε η αµοιβή των µεταφραστών, ώστε τούτο να αποτελεί κίνητρο για την 
παραλαβή των µεταφράσεων από τους ενδιαφερόµενους. 

Με έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών τέθηκε σε εφαρµογή από 1.7.99 νέα διαδικασία 
είσπραξης των νενοµισµένων τελών για τις µεταφράσεις, µε βάση την πιο πάνω εισήγηση µου, 
µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της κατάστασης. 

4.44.2 Αγορά φωτογραφικού αρχείου.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, µε 
σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αγοράστηκε το 1995 το φωτογραφικό αρχείο 
ιδιώτη φωτογράφου, έναντι ποσού £40.000, και ότι µέχρι τότε το πιο πάνω αρχείο παρέµενε 
αναξιοποίητο σε κιβώτια, λόγω µη ύπαρξης του αναγκαίου για το σκοπό αυτό τεχνικού 
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εξοπλισµού.  Το φθινόπωρο του 1998 άρχισε και συµπληρώθηκε η καταγραφή και καταχώριση 
σε µηχανογραφηµένο αρχείο µέρους του πιο πάνω φωτογραφικού υλικού.  Εκκρεµούσε όµως η 
συµπλήρωση της εργασίας για το υπόλοιπο µέρος, που αφορά περίπου τα τρία τέταρτα του πιο 
πάνω αρχείου, η οποία, όπως αντιλαµβάνοµαι, συµπληρώθηκε πρόσφατα.  Επίσης άρχισε 
πρόσφατα και συνεχίζεται η ταξινόµηση περίπου 25000 αρνητικών φωτογραφιών και η 
εκτύπωση δειγµάτων, τα οποία και αξιολογούνται. 

4.44.3 Υπερωρίες.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, σε αριθµό υπαλλήλων του 
Γραφείου, οφείλεται, έναντι των υπερωριών που εργάστηκαν κατά τα τελευταία πέντε έτη, 
µεγάλος αριθµός ωρών ελεύθερου χρόνου, που φθάνει και µέχρι τις 1000 ώρες.  Επειδή η 
παραχώρηση του ελεύθερου χρόνου που οφείλεται φαίνεται πρακτικά αδύνατη, εισηγήθηκα 
όπως το θέµα παραπεµφθεί στην Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού για ρύθµιση 
και καθορισµό σχετικής πολιτικής.  Αντιλαµβάνοµαι ότι για το θέµα διεξάγεται αλληλογραφία 
µεταξύ του Γραφείου, της Υπηρεσίας ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού και του 
Υπουργείου Οικονοµικών (∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού).  Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο 
έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τον τρόπο διευθέτησης του οφειλόµενου ελεύθερου 
χρόνου και για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αποφεύγεται στο µέλλον η 
συσσώρευση µεγάλου αριθµού ωρών ελεύθερου χρόνου, η παραχώρηση του οποίου φαίνεται 
πρακτικά αδύνατη. 

Προσπάθειες που έγιναν προς την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών για εξασφάλιση 
πρόσθετων πιστώσεων, µε σκοπό τη διευθέτηση του οφειλόµενου ελεύθερου χρόνου, καθώς 
και τη διαφοροποίηση του τρόπου πληρωµής των υπερωριών, ώστε να πληρώνεται ποσοστό 
75% των υπερωριών σε χρήµα, αντί 50%, δεν καρποφόρησαν.  Ως αποτέλεσµα, στις 31.12.99 
ο ελεύθερος χρόνος που οφειλόταν σε 20 υπαλλήλους του Γραφείου ήταν 5846 ώρες. 

4.44.4 Ο περί Κινηµατογραφικών Ταινιών Νόµος του 1935.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις 
µου ανέφερα ότι ο πιο πάνω Νόµος χρήζει τροποποίησης και εκσυγχρονισµού, ώστε να 
συνάδει µε τα σηµερινά δεδοµένα, τόσο αναφορικά µε τα εισπρακτέα δικαιώµατα, όσο και τη 
λειτουργικότητα του γενικά, λόγω της µεγάλης εισαγωγής ταινιών σε βιντεοκασέτες, και ότι, 
παρά το µεγάλο χρονικό διάστηµα που είχε διαρρεύσει, δεν έγινε κατορθωτή η τροποποίηση 
του Νόµου. 

Τελικά στις 29.5.2000 κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση �ο περί Κατατάξεως 
Κινηµατογραφικών Ταινιών Νόµος του 2000� και �οι περί Κινηµατογραφικών Ταινιών (Κατάταξη) 
Κανονισµοί του 2000�, όπου και εκκρεµούν. 

4.45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.45.1 Γενικά.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση 
και ΄Αλλα Θέµατα) Νόµου 139/91, άρθρο 11, ιδρύθηκε το ειδικό ταµείο µε την επωνυµία �Ταµείο 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών�.  Σύµφωνα µε το Νόµο, το Ταµείο βρίσκεται κάτω από τη 
διαχείριση του Κηδεµόνα, που είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος και για τη λογιστική διαχείριση του Ταµείου. 

4.45.2 Λογαριασµοί Ταµείου Τ/Κ Περιουσιών. Οι λογαριασµοί του Ταµείου για το έτος 1999 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο στις 8.6.2000, ενώ, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και 'Αλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) 
Νόµου του 1991, έπρεπε να ήταν έτοιµοι για έλεγχο µέχρι το τέλος Μαρτίου 1999. 
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4.45.3 Προϋπολογισµός.  Ούτε για το 1999 υποβλήθηκε Προϋπολογισµός του Ταµείου, για 
έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως προνοεί η 
σχετική νοµοθεσία. 

4.45.4 Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 1999, περιλαµβανοµένης και 
της χρηµατοδότησης από το Τ.Α.Ε.Π., ανήλθαν σε £3.772.776 και οι δαπάνες σε £3.484.034.  
Το συσσωρευµένο αποθεµατικό του Ταµείου στις 31.12.99 ήταν £455.280. 

4.45.5 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Σύµφωνα µε κατάσταση που ετοίµασε η 
Υπηρεσία, το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων στις 31.12.99 ήταν £781.061, σε σύγκριση 
µε £692.286 το 1998.  Επιπρόσθετα υπήρχαν καθυστερήσεις για τις Τ/Κ διατρήσεις 
Περιστερώνας-Ακακίου, ύψους £31.704.  Παρατηρήθηκαν και πάλι περιπτώσεις 
καθυστερηµένων ενοικίων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί 
δικαστικά µέτρα, ενώ, µε βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, 
πρέπει να λαµβάνονται δικαστικά µέτρα σε όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων πέρα από 
τρεις µήνες.  Στις περιπτώσεις �βακούφικων� περιουσιών, η Υπηρεσία προχώρησε στη σύναψη 
συµβολαίων µε τους επηρεαζόµενους, µε ισχύ από 1.7.91.  Αντιλαµβάνοµαι ότι προωθούνται 
µέτρα από τον Κηδεµόνα για πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. 

4.45.6 Παράνοµες επεκτάσεις/µετατροπές σε υφιστάµενα υποστατικά.  Ενοικιαστές Τ/Κ 
υποστατικών φαίνεται ότι προβαίνουν σε παράνοµες προσθήκες/µετατροπές σε υφιστάµενα 
υποστατικά, χωρίς να λαµβάνονται µέτρα για επίλυση του προβλήµατος, παρόλο που η 
ανέγερση ή µετατροπή οποιουδήποτε υποστατικού αποτελεί σοβαρό αδίκηµα. 

4.45.7 Παράνοµη απόκτηση και κατοχή Τ/Κ περιουσίας.  Παρατηρήθηκε το φαινόµενο να 
αποχωρούν οι νόµιµοι ενοικιαστές Τ/Κ περιουσιών, για διάφορους λόγους, και πρόσφυγες ή µη, 
παράνοµα, και χωρίς την έγκριση του Κηδεµόνα, να αποκτούν κατοχή του υποστατικού, 
καταβάλλοντας, κάποτε, και χρηµατικά ποσά (goodwill) στον αποχωρούντα ενοικιαστή, κατά 
παράβαση του άρθρου 2(3) και (4) του Νόµου 7(Ι)/96.  Επιπρόσθετα, υπάρχουν άτοµα που 
κατέχουν περισσότερα από ένα καταστήµατα/κατοικίες. 

4.45.8 Μετρητά στο Ταµείο.  Στις 31.12.99 υπήρχαν µετρητά ύψους £2.228.157, που ήταν 
καταθεµένα στο Γενικό Λογιστήριο, σε λογαριασµό που δε φέρει τόκο.  ΄Οπως έχω σηµειώσει 
και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα ποσά αυτά πρέπει να µεταφέρονται έγκαιρα στον 
τοκοφόρο λογαριασµό που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Κεντρική Τράπεζα. 

4.45.9 Τέλη αποχετεύσεων.  Η Υπηρεσία το 1999 εξακολουθούσε να οφείλει στο Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας το ποσό των £144.819, το οποίο αντιπροσωπεύει τέλη 
αποχετεύσεων µέχρι 30.5.96 και επιβάρυνση 20%, για τουρκοκυπριακές περιουσίες που 
βρίσκονται στα όρια δικαιοδοσίας του Συµβουλίου.  Το 2000, µετά από συµφωνία που έγινε µε 
το Συµβούλιο Αποχετεύσεων, καταβλήθηκε το οφειλόµενο ποσό, χωρίς την επιβάρυνση 
(£118.277). 

Μέρος Β 

4.45.10 Χρηµατοδότηση Ταµείου Τ/Κ Περιουσιών.  Για την αντιµετώπιση κυρίως των 
δαπανών επιδιόρθωσης Τ/Κ περιουσιών, το Ταµείο χρηµατοδοτήθηκε µέσα στο 1998 από το 
Τ.Α.Ε.Π. µε χορηγία ύψους £111.317. 

4.45.11 ΄Αγονη-Αζήτητη γη.  Στην Επαρχία Πάφου υπάρχουν εκτάσεις γύρω στις 117600 
σκάλες άγονης και αζήτητης γης.  Εξέφρασα τη γνώµη ότι η έκταση της αδιάθετης γης είναι 
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πολύ σηµαντική και πρέπει να γίνουν µελέτες για εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης της, κάτι που 
όπως πληροφορούµαι γίνεται. 

4.45.12 Μερίσµατα Τουρκοκύπριων µετόχων σε οινοβιοµηχανίες.  Στην ΄Εκθεση µου για 
το 1996 ανέφερα ότι η Υπηρεσία ζήτησε από τις Κυπριακές Οινοβιοµηχανίες καταστάσεις των 
µερισµάτων που οφείλονται σε Τουρκοκύπριους µετόχους.  Μέχρι σήµερα µόνο µια 
οινοβιοµηχανία υπέβαλε καταστάσεις και µερίσµατα που ανήκουν σε Τουρκοκύπριους και 
ζήτησα όπως καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για είσπραξη και των υπόλοιπων 
µερισµάτων από τις οινοβιοµηχανίες. 

Αντιλαµβάνοµαι επίσης ότι έγινε δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο, για εντοπισµό των 
Τουρκοκύπριων µετόχων, όσο αφορά όλες τις οινοβιοµηχανίες, τράπεζες και άλλες εταιρείες.  
΄Ηδη εντοπίστηκαν 56 περιπτώσεις τέτοιων µετόχων των Κυπριακών Αερογραµµών, οι οποίοι 
κατέχουν 165807 συνολικά µετοχές. 

4.45.13 Μηχανογράφηση λογαριασµών και µητρώων.  Παρόλο που ετοιµάστηκαν 
λογισµικά προγράµµατα και αγοράστηκε ο αναγκαίος µηχανικός εξοπλισµός, το 
µηχανογραφηµένο σύστηµα δεν έχει ακόµη τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  Πιστεύω ότι η 
ολοκλήρωση της µηχανογράφησης χρειάζεται να επισπευσθεί, για την αξιοποίηση του 
εξοπλισµού που αγοράστηκε και τη βελτίωση της διαχείρισης των περιουσιών. 

4.45.14 Τ/Κ περιουσίες που κατέχονται από µη πρόσφυγες. Ορισµένα πρόσωπα που δεν 
είναι πρόσφυγες συνεχίζουν να κατέχουν Τ/Κ κατοικίες, καταστήµατα, γη και ανοικτούς χώρους, 
χωρίς να λαµβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις δικαστικά µέτρα για έξωση τους. 

Πληροφορήθηκα ότι αναµένεται να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο, µε την ψήφιση της νέας 
νοµοθεσίας, που προωθείται από τον Κηδεµόνα, στην οποία περιέχονται ειδικές πρόνοιες 
σχετικά µε το θέµα. 

4.45.15 Απασχόληση προσωπικού µε σύµβαση - Νοµοθετική ρύθµιση - Στελέχωση της 
Υπηρεσίας.  Στην ΄Εκθεση µου για το 1996 ανέφερα ότι, µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6 
του βασικού Νόµου 139/91, το οποίο παρείχε εξουσία στον Κηδεµόνα να διορίζει προσωπικό 
για να τον βοηθά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έγινε πρόσληψη 13 υπαλλήλων 
καταγραφής µε σύµβαση, από µήνα σε µήνα, οι οποίοι εξακολουθούν να απασχολούνται µέχρι 
και σήµερα.  ∆εδοµένου ότι µε τον τροποποιητικό Νόµο 99(Ι)/92, ηµερ. 11.12.92, έγινε 
τροποποίηση του πιο πάνω άρθρου του Νόµου, ώστε η άσκηση των αρµοδιοτήτων του 
Κηδεµόνα να γίνεται µε τη βοήθεια δηµόσιων υπαλλήλων, η συνέχιση της απασχόλησης των 13 
υπαλλήλων καταγραφής εξακολουθεί να µην είναι νοµοθετικά καλυµµένη. 

Πληροφορήθηκα ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο η δηµιουργία 13 νέων µόνιµων 
θέσεων Βοηθών Λειτουργών Καταγραφής και ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών και ότι η διαδικασία 
πλήρωσης θα προωθηθεί. 

4.45.16 Αναθεώρηση ενοικίων.  Παρόλο που οι περί Τ/Κ Περιουσιών Κανονισµοί του 1992 
προβλέπουν ότι το ύψος του πληρωτέου ενοικίου για Τ/Κ περιουσίες θα είναι, στην περίπτωση 
µη προσφύγων, το αγοραίο ενοίκιο και, στην περίπτωση προσφύγων, περίπου το αγοραίο 
ενοίκιο, εντούτοις τα πληρωτέα ενοίκια εξακολουθούν να παραµένουν για πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα στα ίδια επίπεδα και να µη συνάδουν µε τα αγοραία ενοίκια. 

Η θέση του Κηδεµόνα είναι ότι µε δυσκολία το Κράτος κατόρθωσε, τα πρώτα χρόνια µετά την 
εισβολή, να επιβάλει ενοίκια, έστω και χαµηλά, στα Τ/Κ καταστήµατα/υποστατικά, λόγω της 
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σφοδρής αντίδρασης των πολιτικών κοµµάτων και της οργάνωσης των προσφύγων, και ότι, µε 
την πρόσφατη επαναδραστηριοποίηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τ/Κ Περιουσιών, θα 
επιχειρηθεί η συναίνεση των οργανωµένων συνόλων για επιβολή ψηλότερων ενοικίων, µε 
παράλληλη νοµοθετική τροποποίηση των διαδικασιών κατοχής/παραχώρησης Τ/Κ περιουσίας. 

4.45.17 Καθυστερηµένα ενοίκια κέντρων της περιοχής "Μακένζυ", τα οποία 
ανεγέρθηκαν πάνω σε Τ/Κ γη.  Οι κάτοχοι των πιο πάνω κέντρων εξακολουθούν να 
καθυστερούν την πληρωµή ενοικίων ύψους £22.037.  Για τα ποσά αυτά εκδόθηκαν αποφάσεις 
δικαστηρίου, οι οποίες όµως δεν έχουν προωθηθεί για εκτέλεση.  Ζήτησα όπως ληφθούν 
δραστικά µέτρα για τη διευθέτηση των οφειλόµενων ποσών. 

4.45.18 Πολυκατοικία στην οδό Γιλµάζογλου στη Λάρνακα.  Από την ηµεροµηνία 
ενοικίασης της πιο πάνω πολυκατοικίας (1.10.94), ο ενοικιαστής κατέβαλε µόνο το ενοίκιο του 
πρώτου µήνα και £1.000 έναντι του ενοικίου του δεύτερου µήνα και έκτοτε δεν έχει καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό, µε αποτέλεσµα να οφείλει £81.000.  Στην προηγούµενη µου ΄Εκθεση 
εξέφρασα τη γνώµη ότι, χωρίς καθυστέρηση, έπρεπε να ληφθούν µέτρα για άµεση έξωσή του 
και είσπραξη των καθυστερηµένων ενοικίων.  Το 1999, µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ως Κηδεµόνα, διαγράφηκε το ποσό αυτό και υπογράφηκε νέο συµβόλαιο µε 
χαµηλότερο ενοίκιο.  Ο Λογιστής του Υπουργείου Εσωτερικών µε ενηµέρωσε ότι ετοιµάζεται 
σχετική µελέτη, ύστερα από οδηγίες του Υπουργού. 

4.46 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 

Μέρος Α  

4.46.1 Αποκοπή βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.  Στις περιπτώσεις 
όπου πρόσφυγας υπέβαλε αίτηση για βοήθεια για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο και 
άρχισε τις οικοδοµικές εργασίες πριν η αίτηση του εγκριθεί από την Κ.Ε.Ε.Κ., του αποκόπτεται 
ένα ποσοστό από τη βοήθεια, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών.  Ωστόσο φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε καµιά από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου ή της 
Κ.Ε.Ε.Κ.  Το µέτρο αυτό φαίνεται να δηµιουργεί αίσθηµα άνισης µεταχείρισης µεταξύ των 
προσφύγων, γιατί, στις περιπτώσεις όπου αγοράζουν διαµέρισµα, παίρνουν ολόκληρο το ποσό 
της βοήθειας, χωρίς να γίνονται αποκοπές. 

4.46.2 Αναθεώρηση, θεσµοθέτηση και κωδικοποίηση κριτηρίων.  Η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε από το 1990, την κωδικοποίηση των κριτηρίων παροχής στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες και παθόντες, ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη σειρά κριτηρίων, για εύκολη 
αναφορά.  Η µη κωδικοποίηση των κριτηρίων δε βοηθά τους πολίτες και δυσχεραίνει σηµαντικά 
τον έλεγχο.  Το τελικό νοµοσχέδιο, το οποίο επεξεργάστηκε η Νοµική Υπηρεσία και 
παραπέµφθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά δεν έχει κατατεθεί ακόµα στη Βουλή, κρίνεται 
πολύ γενικό, περιλαµβάνοντας πρόνοια για ετοιµασία Κανονισµών που να ρυθµίζουν τις 
λεπτοµέρειες. 

Μέρος Β 

4.46.3 Μηχανογράφηση εργασιών.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι τηρούνται 
από την Υπηρεσία ειδικές κάρτες, στις οποίες καταχωρίζονται τα στοιχεία κάθε αιτητή, καθώς 
και το ποσό της βοήθειας που παραχωρείται, και εισηγήθηκα να προωθηθεί η µηχανογράφηση 
τους το συντοµότερο δυνατό.  Τον Ιούνιο 1995 ολοκληρώθηκε η προµήθεια και εγκατάσταση 
του µηχανογραφικού εξοπλισµού και άρχισε η δοκιµαστική εφαρµογή του προγράµµατος 
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µηχανογράφησης, µε σκοπό τη ρύθµιση ορισµένων προβληµάτων που παρουσιάζονται.  
Αντιλαµβάνοµαι ότι η ολοκλήρωση της µηχανογράφησης βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα. 

Σχετικά µε τη µηχανογράφηση των στοιχείων των αιτητών, το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 
πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι θα συνδεθεί µε το �Αρχείο Πληθυσµού� του Υπουργείου 
Εσωτερικών, µέσα στο 2000. 

4.47 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

4.47.1 Καθυστερηµένα έσοδα σχετικά µε τον επαναπατρισµό Κυπρίων.  Στις 31.12.99 τα 
οφειλόµενα ποσά για επαναπατρισµό διαφόρων προσώπων ανέρχονταν σε £5.720, σε 
σύγκριση µε £5.440 κατά το 1998.  Σηµειώνεται ότι, από τα πιο πάνω έξοδα, έγινε κατορθωτό 
να εισπραχθεί µέσα στο 1999 ποσό £62 µόνο. 

4.47.2 Αναθεώρηση νοµοθεσίας.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµος (Κεφ. 105) 
και οι σχετικοί Κανονισµοί χρονολογούνται από την εποχή του αποικιοκρατικού καθεστώτος και 
χρήζουν τροποποίησης και εκσυγχρονισµού, έτσι ώστε να συνάδουν τόσο µε τα σηµερινά 
δεδοµένα όσο και µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο.  Παρατηρήθηκαν επίσης ελλείψεις στη 
νοµοθεσία, αναφορικά µε την έκδοση διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων. 

΄Οπως έχω πληροφορηθεί, για ρύθµιση του πρώτου θέµατος ετοιµάζεται από τη Νοµική 
Υπηρεσία σχετικό νοµοσχέδιο, ενώ για το δεύτερο υποβλήθηκε πρόσφατα στη Νοµική 
Υπηρεσία για νοµοτεχνική επεξεργασία προσχέδιο του περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµου, στον 
οποίο έχουν περιληφθεί ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν το όλο θέµα. 

Μέρος Β 
4.47.3 Κλάδος Αλλοδαπών-Μηχανογραφηµένο σύστηµα.  ∆εν έχει γίνει ακόµη αναβάθµιση 
του µηχανογραφηµένου συστήµατος της Αστυνοµίας, έτσι ώστε η Υπηρεσία Αλλοδαπών και  
Μεταναστεύσεως να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήµατος και 
να παίρνει απευθείας τις αναγκαίες πληροφορίες, µε αποτέλεσµα, 

(α) το µη άµεσο εντοπισµό των αλλοδαπών των οποίων η άδεια έχει λήξει, και 

(β) την αδυναµία στην εξακρίβωση της ορθότητας του σκοπού της παραµονής και του είδους 
απασχόλησης των αλλοδαπών. 

4.48 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Μέρος Α 

4.48.1 'Ελεγχος Λογαριασµών ∆ιπλωµατικών Αποστολών.  Ο έλεγχος των λογαριασµών 
των ∆ιπλωµατικών Αποστολών διεξάγεται στο Κέντρο και συµπληρώνεται µε επιτόπιες 
επιθεωρήσεις που γίνονται συνήθως κάθε τρία έως πέντε χρόνια, ανάλογα µε τις διαθέσιµες 
πιστώσεις.  Μέσα στο 1999 έγιναν επιτόπιες επιθεωρήσεις της Πρεσβείας στη Ρώµη και της 
Μόνιµης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.  Ετοιµάστηκε για την κάθε ∆ιπλωµατική Αποστολή 
σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο. 

4.48.2 'Ελεγχος λογαριασµών Επίτιµων Προξενείων.  Ορισµένα Προξενεία δεν υπέβαλαν 
για έλεγχο τους λογαριασµούς τους για το 1999.  Τα πλείστα από αυτά καθυστερούν επίσης την 
υποβολή των λογαριασµών τους για προηγούµενα χρόνια.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, έχει σταλεί 
από το Υπουργείο υπενθύµιση σε όλους τους Επίτιµους Προξένους για συµµόρφωση µε τις 
∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες και υποβολή των λογαριασµών τους το συντοµότερο.  



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

125 

Παράλληλα έχουν ειδοποιηθεί οι ∆ιπλωµατικές Αποστολές, στην προξενική περιφέρεια των 
οποίων υπάγονται τα Προξενεία, όπως φροντίσουν για την υποβολή των λογαριασµών. 

4.48.3 Ασφάλιση οικοσκευής και αυτοκινήτου µελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας που 
µετατίθενται.  Η πιο πάνω ασφάλιση συνεχίζει να γίνεται µε την ίδια ασφαλιστική εταιρεία, στην 
οποία κατακυρώθηκε η προσφορά από το Τµηµατικό Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου 
στις 4.1.86.  Το Νοέµβριο 1998 το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, σε απάντηση αιτήµατος 
του Υπουργείου για αύξηση του ασφαλίστρου για ορισµένα από τα είδη που ασφαλίζονται, 
ύστερα από ανάλογο αίτηµα της πιο πάνω ασφαλιστικής εταιρείας, υπέδειξε όπως 
προκηρυχθούν νέες προσφορές, µε τροποποιηµένους όρους. 

Τον Οκτώβριο 1999 ετοιµάστηκε από το Υπουργείο προσχέδιο προδιαγραφών, που 
υποβλήθηκε στο Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, το οποίο ωστόσο υπέδειξε την ανάγκη 
ορισµένων πρόσθετων τροποποιήσεων.  Εν όψει του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
διέρρευσε, υπέδειξα ότι θα πρέπει να προωθηθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η ετοιµασία των 
τελικών προδιαγραφών, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξη προσφορών. 

4.48.4 Τηλέφωνα.  Παρά τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο τον Αύγουστο και 
Οκτώβριο 1998 προς τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων του Κέντρου και τους Αρχηγούς των 
∆ιπλωµατικών Αποστολών, για τη λήψη ορισµένων µέτρων, µε σκοπό την άσκηση πιο 
αποτελεσµατικού ελέγχου και τη µείωση των δαπανών για τηλέφωνα, εντούτοις οι δαπάνες 
τόσο του Υπουργείου όσο και των ∆ιπλωµατικών Αποστολών έχουν ξεπεράσει τις αρχικές 
πρόνοιες των σχετικών Κονδυλίων.  Συγκεκριµένα, ενώ η αρχική πρόνοια των Κονδυλίων 
�Τηλέφωνα� του Υπουργείου ήταν £40.000 και των ∆ιπλωµατικών Αποστολών £152.500, οι 
πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £52.735 και £166.400, αντίστοιχα.  Σε ορισµένες 
∆ιπλωµατικές Αποστολές η αύξηση της δαπάνης για τηλέφωνα, σε σύγκριση µε την αρχική 
πρόνοια των Κονδυλίων, κυµαίνεται µεταξύ 30%-120%. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε, τον Οκτώβριο 2000, ότι η αύξηση των 
δαπανών για τηλεφωνικά τέλη οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην αύξηση του αριθµού των 
∆ιπλωµατικών Αποστολών, στην κατακόρυφη αύξηση των εργασιών και δραστηριοτήτων, λόγω 
του κυπριακού προβλήµατος και των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, καθώς και στην αύξηση 
των τηλεφωνικών τελών σε ορισµένες χώρες. 

4.48.5 Πρεσβεία Καΐρου 

-∆ιεξαγωγή ειδικής έρευνας.  Η έρευνα αυτή διεξήχθη ύστερα από γραπτή παράκληση του 
Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος παράλληλα µού παρέδωσε αριθµό εγγράφων µε 
ισχυρισµούς/καταγγελίες εναντίον του τότε Πρέσβη στο Κάιρο.  Η έρευνα διεξήχθη από 
λειτουργό της Υπηρεσίας µου, ο οποίος µετέβη για το σκοπό αυτό στην Πρεσβεία του Καΐρου 
από 9-12.8.99, και συνεχίστηκε στην Κύπρο.  Αφού έγινε αξιολόγηση των πληροφοριών και 
στοιχείων, ετοιµάστηκε σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών στις 
16.9.99.  Παράλληλα διεξήχθη από τον τότε Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών 
πειθαρχική έρευνα αναφορικά µε τους ισχυρισµούς/ καταγγελίες εναντίον του τότε Πρέσβη στο 
Κάιρο. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας µε πληροφόρησε στις 7.4.2000 ότι η έκθεση µου 
διαβιβάστηκε στον Αρχηγό Αστυνοµίας, για να διερευνηθεί περαιτέρω κατά πόσο προκύπτουν 
οποιαδήποτε ποινικά αδικήµατα.  Αντιλαµβάνοµαι ότι οι αστυνοµικές έρευνες άρχισαν το Μάιο 
2000 και συνεχίζονται ακόµη. 
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε, τον Οκτώβριο 2000, ότι, αναφορικά µε 
την πειθαρχική έρευνα, ο Γενικός Εισαγγελέας προχώρησε τη διαδικασία εκδίκασης της 
υπόθεσης, µε την παράδοση του σχετικού κατηγορητηρίου.  Αναφορικά µε την ποινική πλευρά 
της υπόθεσης, µε πληροφόρησε ότι οι αστυνοµικές έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη. 

4.48.6 Πρεσβεία Βιέννης 

-΄Εξοδα αγοράς φαρµάκων από τον πρώην Πρέσβη.  Τα πιο πάνω έξοδα αγοράς 
φαρµάκων, τα οποία έγιναν στην περίοδο 5.2.99-31.3.99, για συνολικό ποσό £1.601,24, και 
χρεώθηκαν στα Κονδύλια του Υπουργείου Υγείας, δεν έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο 
Υγείας και το πιο πάνω ποσό µεταφέρθηκε σε χρέωση του προσωπικού λογαριασµού 
προκαταβολών του πρώην Πρέσβη, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει από 1.4.99.  Στο µεταξύ, το 
Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του ηµερ. 6.4.2000, εξουσιοδότησε το Γενικό Λογιστή 
όπως προβεί σε ανάλογες αποκοπές από τη σύνταξη του πρώην Πρέσβη, µε σκοπό την 
εκκαθάριση του πιο πάνω ποσού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε, τον Οκτώβριο 2000, ότι η εξόφληση 
του πιο πάνω ποσού έγινε τον Αύγουστο 2000.  Με πληροφόρησε επίσης ότι για το θέµα αυτό 
βρίσκεται σε εξέλιξη εξέταση σχετικού παραπόνου του ενδιαφερόµενου από την Επίτροπο 
∆ιοικήσεως. 

4.48.7 ΄Υπατη Αρµοστεία Καµπέρας 

(α) Αγορά µηχανογραφικού εξοπλισµού.  Παρατηρήθηκε ότι έγιναν αγορές διαφόρων 
εξαρτηµάτων/µερών ηλεκτρονικού υπολογιστή από την ίδια εταιρεία, για συνολικό ποσό A.$ 
4.047 (£Κ1.471,63), χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης του αρµόδιου Τµήµατος Υπηρεσιών 
Πληροφορικής, κάτω από τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται το σχετικό Κονδύλι, και χωρίς να 
ακολουθηθεί η διαδικασία προσφορών.  Αντίθετα, η πιο πάνω δαπάνη χρεώθηκε σε διάφορα 
Κονδύλια της ΄Υπατης Αρµοστείας και του Γραφείου Τύπου, η πρόνοια των οποίων δεν 
καλύπτει τέτοιου είδους δαπάνες.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η χρέωση ποσού £717,09, από την 
πιο πάνω δαπάνη, στο Κονδύλι �΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων Τύπου στο Εξωτερικό� δεν έγινε 
αποδεκτή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί σε χρέωση 
του λογαριασµού Προκαταβολών του Υπουργείου Εξωτερικών, και ζήτησα να πληροφορηθώ 
για τις ενέργειες που έγιναν για εκκαθάριση του.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι µε τα πιο πάνω 
εξαρτήµατα/µέρη που αγοράστηκαν έχει συναρµολογηθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος 
τοποθετήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία, πράγµα για το οποίο ζήτησα εξηγήσεις. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι οι πιο πάνω 
παρατηρήσεις µας έχουν σταλεί στον Πρέσβη, από τον οποίο και αναµένεται η σχετική 
απάντηση. 

(β) Ανανέωση συµβολαίου ενοικίασης της πρεσβευτικής κατοικίας.  Η ανανέωση του 
πιο πάνω συµβολαίου για νέα πενταετή περίοδο, από 11.9.99-10.9.2004, µε αύξηση του 
ενοικίου από Α.$ 3.200 το µήνα σε Α.$ 3.400 (αύξηση £71 το µήνα) και µε δέσµευση του 
ιδιοκτήτη να προβεί σε επιδιόρθωση/ανακαίνιση της κατοικίας, έγινε από τον ΄Υπατο Αρµοστή, 
χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαιτούµενης έγκρισης του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η οποία ζητήθηκε και δόθηκε εκ των υστέρων το ∆εκέµβριο 1999, και του 
Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι, τον Ιούλιο 
2000, µε εγκύκλιο του προς τους Αρχηγούς των ∆ιπλωµατικών Αποστολών, ζήτησε όπως 
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προβαίνουν έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες για εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες, σχετικά µε την ενοικίαση οικηµάτων. 

4.48.8 Πρεσβεία Βερολίνου 

-Αγορά πρεσβευτικής κατοικίας.   Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
Επιτροπή, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονοµικών και 
Συγκοινωνιών και ΄Εργων, εισηγήθηκε τον Ιούνιο 1996 την αγορά κτιρίου στο Βερολίνο, έναντι 
ποσού £1,75 εκ., για κατοικία του Πρέσβη της ∆ηµοκρατίας.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε νέα 
απόφαση του τον Ιούλιο 1996, ενέκρινε την αγορά του προτεινόµενου κτιρίου, η οποία έγινε το 
1997.  Εκπρόσωπος του Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων µετέβη από τον Οκτώβριο 1997 µέχρι το 
Νοέµβριο 1999 επανειληµµένα στο Βερολίνο και ετοίµασε διαδοχικές εκθέσεις, για εκτεταµένες 
επιδιορθώσεις/ανακαινίσεις του κτιρίου.  Το Υπουργείο Οικονοµικών εξέφρασε επιφυλάξεις για 
την έκταση και το µέγεθος των επιδιορθώσεων/ανακαινίσεων και εισηγήθηκε το ∆εκέµβριο 1999 
την εκ νέου µετάβαση του εκπροσώπου του Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων στο Βερολίνο για τη 
διενέργεια νέας µελέτης. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι η αγορά και οι διαδικασίες επιδιόρθωσης του κτιρίου 
έγιναν χωρίς τον αναγκαίο προγραµµατισµό και τεχνοοικονοµική µελέτη, ενώ το Τµήµα 
∆ηµοσίων ΄Εργων δε µελέτησε, ούτε και κοστολόγησε έγκαιρα και ορθά τις απαιτούµενες 
εργασίες.  Ως αποτέλεσµα, τέσσερα χρόνια µετά την αγορά του κτιρίου, αυτό δεν ήταν 
κατοικήσιµο και ο Πρέσβης διέµενε σε ξενοδοχείο, ενώ η αξία της οικοδοµής, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις που έγιναν στα πλαίσια ενεργειών για την πώληση της, ήταν της τάξης των £1,2 εκ.-
£1,4 εκ. 

Εν όψει των πιο πάνω η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως, για την αγορά/ανέγερση ακινήτων 
στο εξωτερικό, χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες επί τόπου συµβούλων, στις υποχρεώσεις των 
οποίων θα περιλαµβάνεται η υποβολή και κοστολόγηση υπαλλακτικών προτάσεων, οι οποίες 
να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες και µέγιστες απαιτήσεις της ∆ηµοκρατίας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι η πιο πάνω 
εισήγηση µου τον βρίσκει σύµφωνο και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για εφαρµογή της. 

4.48.9 Αγορά/ανέγερση ή ενοικίαση οικηµάτων ∆ιπλωµατικών Αποστολών και 
πρεσβευτικών κατοικιών.  Από σχετική έρευνα, η οποία διεξήχθηκε από την Υπηρεσία µου, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Στέγαση ∆ιπλωµατικών και ΄Αλλων Αποστολών.  Στο τέλος του 1999 λειτουργούσαν 
38 ∆ιπλωµατικές Αποστολές (25 Πρεσβείες, 5 Ύπατες Αρµοστείες, 3 Μόνιµες Αντιπροσωπείες 
και 5 Γενικά Προξενεία) σε 37 πόλεις του εξωτερικού, η στέγαση των οποίων, καθώς και των 
Πρέσβεων, είτε γίνεται σε ιδιόκτητα οικήµατα, είτε σε οικήµατα που ενοικιάζονται για το σκοπό 
αυτό.  Λειτουργούσαν επίσης άλλες Αποστολές στο εξωτερικό (Εµπορικά Κέντρα, Γραφεία 
Τουρισµού, Γραφεία Τύπου, Γραφεία Ναυτιλίας κ.τ.λ.), µερικές από τις οποίες συστεγάζονται µε 
τις ∆ιπλωµατικές Αποστολές, ενώ για τις υπόλοιπες ενοικιάζονται ξεχωριστά οικήµατα. 

(β) Αγορά ιδιόκτητων οικηµάτων.  Στο τέλος του 1999 η ∆ηµοκρατία ήταν κάτοχος 17 
ιδιόκτητων οικηµάτων (8 οικήµατα Γραφείων ∆ιπλωµατικών Αποστολών και 9 πρεσβευτικές 
κατοικίες) στην έδρα 11 ∆ιπλωµατικών Αποστολών στο εξωτερικό, τα οποία αποκτήθηκαν κατά 
την περίοδο 1961-1997, έναντι συνολικής δαπάνης £7.773.004. 
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(γ) Ενοικιάσεις οικηµάτων.  Στο τέλος του 1999 η ∆ηµοκρατία είχε ενοικιασµένα 53 
οικήµατα, δηλαδή 28 για τη στέγαση Γραφείων ∆ιπλωµατικών Αποστολών και άλλων 
Αποστολών, τα οποία συστεγάζονται, και 25 πρεσβευτικών κατοικιών.  Το συνολικό ποσό 
ενοικίων που καταβλήθηκε µέσα στο 1999 για τις πιο πάνω ενοικιάσεις ανήλθε σε £1.369.746 
(1998 £1.232.692). 

Επίσης, για την ενοικίαση οικηµάτων για τη στέγαση άλλων Αποστολών που δε συστεγάζονται 
µε τις ∆ιπλωµατικές Αποστολές, καταβλήθηκε µέσα στο 1999 ποσό £573.000 (1998 £493.540). 

Σηµειώνεται ότι η συνολική δαπάνη για την ενοικίαση οικηµάτων στο εξωτερικό για την περίοδο 
1994-1999 ανήλθε σε £9.178.627. 

(δ) Αγορά ή/και ανέγερση ιδιόκτητων οικηµάτων, αντί ενοικίασης.  Εν όψει του 
σηµαντικού ύψους της δαπάνης για ενοικίαση οικηµάτων στο εξωτερικό, η οποία σηµειωτέον 
αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, εξέφρασα τη γνώµη ότι επιβάλλεται η αγορά/ανέγερση 
ιδιόκτητων οικηµάτων, η οποία συνιστά κατάλληλη επένδυση, σε αντίθεση µε την καταβολή 
ενοικίων, η οποία αποδεικνύεται µακροπρόθεσµα αντιοικονοµική, για το λόγο ότι, από τις 
αγορές που έγιναν µέχρι σήµερα, διαφαίνεται ότι η αγορά οικηµάτων είναι οικονοµικά 
συµφερότερη.  Εισηγήθηκα όπως για το σκοπό αυτό διεξαχθεί ενδελεχής µελέτη από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία ή/και Υπηρεσίες που διαθέτουν 
Αποστολές στο εξωτερικό και, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γραφείο 
Προγραµµατισµού, για καθορισµό των πραγµατικών αναγκών στέγασης σε ιδιόκτητα οικήµατα 
όλων των Υπηρεσιών που εδρεύουν στο εξωτερικό.  Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τόσο οι σηµερινές ανάγκες, όσο και οι µελλοντικές, οι ανάγκες σε πρεσβευτικές 
κατοικίες, η πρόνοια για συστέγαση όλων των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή/και 
χώρα (όπου είναι δυνατό) σε ενιαίο ιδιόκτητο οίκηµα, καθώς και η επάρκεια/καταλληλότητα των 
υφιστάµενων ιδιόκτητων οικηµάτων. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτοµερής κατάλογος των 
αναγκών, να καθοριστούν συγκεκριµένα κριτήρια αναφορικά µε τα οικήµατα που θα 
αποκτηθούν, να ετοιµαστεί πρόγραµµα για αγορά/ανέγερση οικηµάτων, µε βάση τις 
προτεραιότητες που θα καθοριστούν, η υλοποίηση του οποίου θα γίνεται ανάλογα µε τις 
δηµοσιονοµικές δυνατότητες του ∆ηµοσίου και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Προσφορών 
του ∆ηµοσίου Νόµου και Κανονισµών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι και το 
Υπουργείο Εξωτερικών συµφωνεί µε την άποψη µας ότι η ενοικίαση οικηµάτων στο εξωτερικό 
είναι ασύµφορη για τη ∆ηµοκρατία. 

Παράλληλα εξέφρασε τη γνώµη ότι η διαδικασία που προνοείται στο νέο περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµο και Κανονισµούς αποδείχθηκε πολύπλοκη και χρονοβόρα, αναφορικά µε την 
αγορά/ανέγερση οικηµάτων στο εξωτερικό και έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 20.10.99 για συστέγαση µε τις ∆ιπλωµατικές 
Αποστολές και των λοιπών υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας που εδρεύουν στο εξωτερικό, 
προγραµµατίζει τη σύγκληση σύσκεψης όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας, 
για εξέταση των πιο κάτω θεµάτων: 

• Αποτελεσµατική και νόµιµη διαδικασία για αγορά/ανέγερση ακινήτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών σε χώρες όπου εδρεύουν ∆ιπλωµατικές Αποστολές. 
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• Καθορισµός προγράµµατος και κριτηρίων για απόκτηση οικηµάτων, όπως έχει εισηγηθεί η 
Υπηρεσία µας. 

• Καθορισµός κριτηρίων για την ενοικίαση οικηµάτων για τη στέγαση Πρεσβειών και 
πρεσβευτικών κατοικιών στο εξωτερικό. 

Μέρος Β 

4.48.10 Επίδοµα ενοικίου εξωτερικού.  Σε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Οικονοµικών ανέφερα ότι συγκεκριµένες πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου 
Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού αποτελούν κίνητρο για εξασφάλιση, από τους δικαιούχους, 
κατοικίας µε πολύ ψηλό ενοίκιο, το οποίο, σε µερικές περιπτώσεις, φθάνει το 70%-80% των 
απολαβών τους, και εισηγήθηκα να µελετηθεί το ενδεχόµενο τροποποίησης του Σχεδίου. 

Τα πιο πάνω κοινοποιήθηκαν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ, επιπρόσθετα, µε σχετικές 
επιστολές µου, εισηγήθηκα τη ζήτηση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να βεβαιώνουν την 
εγκυρότητα των συµβολαίων και άλλων παραµέτρων που λαµβάνονται υπόψη για τον 
καθορισµό του επιδόµατος.  Στις 13.10.98, 6.9.99 και 28.9.99 εκδόθηκαν από το Υπουργείο 
σχετικές εγκύκλιοι, µε τις οποίες ζητείται συµµόρφωση µε τις πιο πάνω εισηγήσεις µου. 

Επίσης, το Υπουργείο Οικονοµικών πρότεινε προς το Υπουργείο Εξωτερικών νέα φόρµουλα 
υπολογισµού του επιδόµατος ενοικίου εξωτερικού, µε παράκληση όπως συγκληθεί νέα 
σύσκεψη για να ληφθούν συγκεκριµένες αποφάσεις.  Το όλο θέµα µελετάται ακόµη από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τον Κλάδο Υπαλλήλων του Υπουργείου, ενώ το 
Υπουργείο Οικονοµικών, µε νέες επιστολές του ηµερ. 27.11.98 και 26.4.99, ζητεί το 
συντοµότερο νέα σύσκεψη για διαφοροποίηση του ισχύοντος Σχεδίου, κατά τρόπο που να 
αίρονται οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που συνεχίζουν να παρουσιάζονται. 

Κατά το 1999 το ολικό ποσό του επιδόµατος ενοικίου που πληρώθηκε σε υπαλλήλους της 
Εξωτερικής Υπηρεσίας ανήλθε σε £376.825 (το 1998 £339.828 και το 1997 £305.196). 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι, µε τη σύµφωνη 
γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών, το Μάρτιο 2000 η ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ. ανέθεσε σε ιδιωτικό Οίκο 
Ελεγκτών τη µελέτη των διαφόρων επιδοµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, στα οποία 
περιλαµβάνεται και το επίδοµα ενοικίου.  Η µελέτη του πιο πάνω Οίκου υποβλήθηκε στην 
ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ. τον Ιούνιο 2000 και αναµένεται να µελετηθεί από κοινού µε τους Υπουργούς 
Οικονοµικών και Εξωτερικών. 

4.48.11 Πρεσβεία Αθηνών 

-Κτίρια - Στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, 
εκτός από τα δύο ιδιόκτητα κτίρια που διαθέτει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τη στέγαση της 
Πρεσβείας και της πρεσβευτικής κατοικίας, οι άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην Αθήνα στεγάζονται σε χωριστά οικήµατα µε ενοίκιο.  Εξέφρασα τη γνώµη ότι µπορούν να 
αποφευχθούν αρκετές δαπάνες και ότι θα υπάρξει καλύτερος συντονισµός στη λειτουργία τους 
και την εξυπηρέτηση του κοινού, αν γίνει κατορθωτή η συστέγαση όλων των Υπηρεσιών αυτών 
σε ένα ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότηµα.  Ανέφερα επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για εξεύρεση/ανέγερση κατάλληλου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας για τη 
στέγαση όλων των Υπηρεσιών, δεν κατέστη δυνατή η επίλυση του θέµατος.  

Το Νοέµβριο 1998, µε δηµοσίευση στον εγχώριο τύπο Αθηνών, ζητήθηκε η υποβολή στο 
Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών γραπτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους µπορούσαν 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Πρεσβείας για απόκτηση ετοιµοπαράδοτου 
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κτιρίου/ανέγερση νέου κτιρίου, για τη στέγαση όλων των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Αθήνα.  
Με τη λήξη της προθεσµίας στις 4.12.98, υποβλήθηκαν 24 δηλώσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες 
αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  Σύµφωνα µε την τελική έκθεση της 
Επιτροπής, δέκα από αυτές πληρούν τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί στην αγγελία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, αφού έλαβε υπόψη, µεταξύ άλλων, ότι ο διαγωνισµός 
προκηρύχθηκε απρογραµµάτιστα, δηλαδή χωρίς την ετοιµασία όρων, προδιαγραφών και 
λεπτοµερών κτιριολογικών απαιτήσεων, αποφάσισε τελικά, τον Ιούλιο 2000, την ακύρωση του 
πιο πάνω διαγωνισµού (γραπτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και την προκήρυξη προσφορών 
για την ανέγερση του κτιρίου της Πρεσβείας µε τη µέθοδο �µελέτη-κατασκευή�, µε τη διαδικασία 
των δύο φακέλων (τεχνική και οικονοµική πρόταση).  Οι νέες προσφορές θα ζητηθούν µόνο 
από τους προεπιλεγέντες προσφοροδότες του διαγωνισµού του Νοεµβρίου 1998, των οποίων η 
προσφορά αφορούσε κατάλληλα οικόπεδα.  Αποφασίστηκε επίσης ο διορισµός ιδιώτη 
∆ιευθυντή ΄Εργου, ο οποίος θα ετοιµάσει τις λεπτοµερείς κτιριολογικές απαιτήσεις της 
Πρεσβείας και τους όρους και προδιαγραφές των προσφορών. 

4.49 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Μέρος Α 

4.49.1 Αγορά υπηρεσιακών οχηµάτων για κρατικούς αξιωµατούχους.  ΄Οπως ανέφερα και 
στην ΄Εκθεση µου για το 1998, το Μάρτιο 1998 προκηρύχθηκαν προσφορές για την αγορά 5-7 
οχηµάτων κυβισµού άνω των 2450 κ.ε., για αντικατάσταση ισάριθµων υπηρεσιακών 
υπουργικών οχηµάτων. 

Τον Οκτώβριο 1998 το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε την ακύρωση της 
προσφοράς, λόγω κενών ή/και ασαφειών στα έγγραφα προκήρυξης της προσφοράς.  Επειδή ο 
χαµηλότερος προσφοροδότης προσέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και δικαιώθηκε, το 
Συµβούλιο Προσφορών επανεξέτασε το θέµα το Μάρτιο 1999 και αποφάσισε την κατακύρωση 
της προσφοράς στον εν λόγω προσφοροδότη, για οχήµατα 2500 κ.ε., έναντι £8.875 το καθένα. 

Το Μάιο 1999, το Υπουργικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη ότι, 

(α) η τυχόν αγορά και παραχώρηση των οχηµάτων στους αξιωµατούχους για τους οποίους 
προκηρύχθηκε η προσφορά (Υπουργούς) θεωρήθηκε ότι δηµιουργεί άνιση µεταχείριση µεταξύ 
αυτών και των άλλων αξιωµατούχων, στους οποίους θα παραχωρείτο όχηµα µεγαλύτερου 
κυβισµού, 

(β) στους αξιωµατούχους, δικαιούχους υπηρεσιακών οχηµάτων 2000 κ.ε., θα πρέπει να 
παραχωρηθούν καινούρια οχήµατα το Σεπτέµβριο 1999, σύµφωνα µε την κυβερνητική τακτική 
και τους όρους του συµβολαίου της προηγούµενης αγοράς, 

αποφάσισε να εγκρίνει την αγορά 17 συνολικά οχηµάτων 2500 κ.ε. στην τιµή των £9.775 το 
καθένα και την κατ΄ εξαίρεση παραχώρηση τους στους δικαιούχους αυτούς.  Τελικά όµως 
αγοράστηκαν 25 οχήµατα. 

Για την αντικατάσταση των οχηµάτων για τους Υπουργούς, προκηρύχθηκαν νέες προσφορές το 
Μάρτιο 1999, οι οποίες κατακυρώθηκαν το Μάιο 1999, για οχήµατα 2800 κ.ε., έναντι £13.300 το 
καθένα.  Ενώ η προσφορά κατακυρώθηκε για 5-7 οχήµατα, αγοράστηκαν 12 οχήµατα.  Και στις 
δύο περιπτώσεις όπου αγοράστηκαν περισσότερα οχήµατα από ό,τι προέβλεπε η προσφορά, 
δε ζητήθηκε έγκριση από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, όπως προβλέπουν οι σχετικοί 
Κανονισµοί. 
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4.49.2 Καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών στους αερολιµένες Λάρνακας και Πάφου.  Η 
Κυβέρνηση έχει αναθέσει τη διαχείριση των Καταστηµάτων Αδασµολόγητων Ειδών στις 
Κυπριακές Αερογραµµές, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 27.10.95.  Μέσα στα 
πλαίσια των προσπαθειών για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της εταιρείας, ως  ετήσιο 
βασικό τέλος, για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής της συµφωνίας, καθορίστηκε να δοθούν στην 
Κυβέρνηση µετοχές της εταιρείας.  Για τα υπόλοιπα 4 χρόνια της συµφωνίας, το βασικό ετήσιο 
τέλος καθορίστηκε ως ακολούθως:  50% του τέλους του 1995 σε µετρητά, προς όφελος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, και 50% υπό µορφή µετοχών. 

Με βάση τα πιο πάνω, είχε δηµιουργηθεί υποχρέωση µέχρι τις 31.10.99 για αγορά από την 
Κυβέρνηση 25.878.514 µετοχών, ονοµαστικής αξίας £12.939.257.  Η υποχρέωση αυτή 
παρέµεινε σε εκκρεµότητα, γιατί ήταν σε αντίθεση µε τους Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου, που ρητά αναφέρουν ότι κανένας µέτοχος δηµόσιας εταιρείας δεν πρέπει να 
ελέγχει άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από το 70% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας και, επιπρόσθετα, ότι το 25% του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ικανοποιητικά 
διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό. 

΄Εχει αποφασιστεί όπως η ρύθµιση των εκκρεµοτήτων, που πηγάζουν από την πιο πάνω 
συµφωνία, γίνει µέσα στα πλαίσια της µείωσης του ποσοστού της Κυβέρνησης στο κεφάλαιο 
της εταιρείας. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι οι εκκρεµότητες έχουν διευθετηθεί, µέσα στα πλαίσια της αύξησης του 
κεφαλαίου της εταιρείας που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2000. 

4.50 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Μέρος Α 

4.50.1 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31.12.99 το σύνολο των καθυστερηµένων 
εσόδων ήταν £2,2 εκ., σε σύγκριση µε £2,0 εκ. του προηγούµενου έτους.  Ποσό £1,3 εκ. αφορά 
καθυστερηµένους τόκους που οφείλονται από το Ραδιοφωνικό 'Ιδρυµα Κύπρου, από τους 
οποίους £0,7 εκ. εκκρεµούν από το 1974. 

4.50.2 Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.  Μέσα στο 1999 κατατέθηκε στο Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας το ποσό των £8,74 εκ., που αντιπροσωπεύει τα καθαρά κέρδη της Κεντρικής 
Τράπεζας για το 1998. 

4.50.3 Κρατικό Λαχείο.  Τα καθαρά κέρδη του Κρατικού Λαχείου για το 1999 ήταν £20,8 εκ., 
σε σύγκριση µε £24,5 εκ. το 1998.  Η µείωση κατά £3,6 εκ. (14,77%) προήλθε κυρίως από τη 
µείωση των πωλήσεων στα λαχεία των εβδοµαδιαίων κληρώσεων και των αυτόµατων στα είδη 
του �χρυσού�, του �σούπερ� και του �mini�.  Επίσης µείωση παρουσιάστηκε και στα έσοδα από 
το ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ. 

4.50.4 Εκτύπωση Κρατικού Λαχείου.  Κατά το υπό επισκόπηση έτος η εταιρεία, η οποία 
συµβλήθηκε µε την Κυβέρνηση για την εκτύπωση των λαχνών, έχει εκτυπώσει, για το αυτόµατο 
είδος �σούπερ�, αριθµό λαχνών που κέρδιζαν µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο στους 
σχετικούς Κανονισµούς.  Το ποσό που η Κυβέρνηση έχει καταβάλει για τους επιπλέον αυτούς 
λαχνούς, και το οποίο ανέρχεται σε περίπου £353.000, έχει επιστραφεί, σχεδόν ολόκληρο, από 
την εν λόγω εταιρεία στην Κυβέρνηση. 

4.50.5 Επιχορηγήσεις. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν οι ακόλουθες 
επιχορηγήσεις. 
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 1999  1998 
 £εκ.  £εκ. 

Αµπελουργικά προϊόντα 9,24  11,23 
Σιτηρά 19,70  35,13 
Επιχορήγηση επιτοκίου 0,36  0,58 
    29,3  46,94 

4.50.6 Συνεισφορά για την Ειρηνευτική ∆ύναµη των Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο.  Για 
το 1999 η συνεισφορά της Κύπρου ήταν £8,3 εκ. 

4.50.7 Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα 

(α)   Σύµφωνα µε τους περί Συντάξεων Νόµους, στους κρατικούς υπαλλήλους χορηγούνται, 
από την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης τους, συνταξιοδοτικά ωφελήµατα (σύνταξη και εφάπαξ 
ποσό ή φιλοδώρηµα).  Τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα που δικαιούται ο κάθε υπάλληλος που 
αφυπηρετεί υπολογίζονται από το Τµήµα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου και η ορθότητα 
τους ελέγχεται από την Υπηρεσία µου πριν αυτά πληρωθούν από το Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας, ώστε τυχόν λάθη και παραλείψεις να διορθώνονται έγκαιρα. 

Το 1999 καταβλήθηκε για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα το ποσό των £94,6 εκ.,  σε σύγκριση µε 
£84,5 εκ. κατά  το  1998, δηλαδή   σηµειώθηκε   αύξηση £10,1 εκ. ή 11,95%, λόγω των νέων 
συνταξιούχων και της παραχώρησης γενικών και τιµαριθµικών αυξήσεων. 

Κατά το 1999 έγιναν υπολογισµοί για 941 περιπτώσεις αφυπηρετήσεων κρατικών υπαλλήλων 
και για 151 περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης σε χήρες/χήρους και τέκνα. 

Από τον έλεγχο των πιο πάνω, εντοπίστηκε ότι οι υπολογισµοί χρειάζονταν αλλαγές σε 39 
περιπτώσεις αφυπηρετήσεων και σε 14 περιπτώσεις χηρών.  Από τις πιο πάνω 39 
περιπτώσεις, σε 17 περιπτώσεις τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα θα έπρεπε να αυξηθούν 
συνολικά κατά περίπου £6.676 σε ετήσια σύνταξη και περίπου £30.175 σε εφάπαξ ποσό ή 
φιλοδωρήµατα.  Στις υπόλοιπες 22 περιπτώσεις τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα θα έπρεπε να 
µειωθούν συνολικά κατά περίπου £34.098 σε ετήσια σύνταξη και περίπου £40.735 σε εφάπαξ 
ποσό ή φιλοδωρήµατα.  Από τις 14 περιπτώσεις που αφορούσαν συντάξεις χηρών, στις 6 
περιπτώσεις η ετήσια σύνταξη έπρεπε να αυξηθεί συνολικά κατά περίπου £3.385 και στις 
υπόλοιπες 8 περιπτώσεις να µειωθεί συνολικά κατά περίπου £3.413. 

(β)   Για την εφαρµογή του άρθρου 88 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, που προνοεί 
το συµψηφισµό της κυβερνητικής σύνταξης µε την αναλογική σύνταξη των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, παρουσιάζονται πρακτικά προβλήµατα, λόγω παράλειψης ή καθυστέρησης στην 
ενηµέρωση του Κλάδου Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για το αναλογικό µέρος της συµπληρωµατικής σύνταξης του Ταµείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που καταβάλλεται στους δικαιούχους κρατικούς συνταξιούχους.  Ως αποτέλεσµα, 
προκύπτουν σηµαντικές υπερπληρωµές στην κυβερνητική σύνταξη και η ανάκτηση των ποσών 
καθίσταται δύσκολη. 

(γ) Σύµφωνα µε τη δηµογραφική έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 1999, η µέση 
διάρκεια ζωής των ανδρών είναι 75 και των γυναικών 80 έτη, ενώ η σύνθεση, από απόψεως 
φύλου, του πληθυσµού είναι 49,9% και 50,1%, αντίστοιχα. 

Με βάση τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία, εξάγεται ότι ο µέσος όρος ζωής ενός Κύπριου πολίτη 
σήµερα είναι 77,5 έτη και, κατά συνέπεια, από τον προληπτικό έλεγχο της Ελεγκτικής 
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Υπηρεσίας, για την ορθότητα των συνταξιοδοτικών και άλλων ωφεληµάτων για το έτος 1999, 
προκύπτει εξοικονόµηση συνολικού ποσού περίπου £488.642, ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν 
σε συντάξεις και φιλοδωρήµατα, αν η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν ασκούσε προληπτικό έλεγχο. 

(δ) Σύµφωνα µε τον περί Συντάξεων (Τροποποιητικό) Νόµο αρ. 3(Ι) του 1998, δηµόσιοι 
υπάλληλοι που αφυπηρετούν για να αναλάβουν, ασυµβίβαστο µε τη θέση/αξίωµα τους, δηµόσιο 
λειτούργηµα, κατά την αφυπηρέτηση τους από την Κρατική Υπηρεσία, εκτός από τα 
συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική 
υπηρεσία που είχαν, λαµβάνουν, κατά την κρίση του Υπουργικού Συµβουλίου, και πρόσθετα 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, που αντιστοιχούν για περίοδο υπηρεσίας µέχρι και 10 χρόνων.  
Σύµφωνα µε την τροποποίηση, η πρόσθετη αυτή σύνταξη καταβάλλεται αµέσως µε το διορισµό 
τους στο εν λόγω λειτούργηµα. 

Προηγουµένως, και συγκεκριµένα από τις 29 Μαΐου 1992 µέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 1998, από 
την περίοδο υπηρεσίας που λαµβανόταν υπόψη για τα πρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, 
αφαιρούνταν οι µήνες υπηρεσίας που είχαν οι πρώην κρατικοί υπάλληλοι στο εν λόγω δηµόσιο 
λειτούργηµα, ώστε να µην παραχωρούνται στην ουσία διπλά συνταξιοδοτικά ωφελήµατα για την 
ίδια περίοδο.  Επίσης, η πρόσθετη  αυτή σύνταξη άρχιζε να καταβάλλεται στους δικαιούχους 
µόλις αυτοί αποχωρούσαν από το εν λόγω ασυµβίβαστο δηµόσιο λειτούργηµα και όχι αµέσως 
µε το διορισµό τους σ΄ αυτό. 

Το θέµα των διπλών συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων και της καταβολής τους αµέσως µε το 
διορισµό κρατικών λειτουργών σε ασυµβίβαστο δηµόσιο λειτούργηµα τέθηκε υπόψη του 
Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο αρµόδιος για τα θέµατα των συντάξεων. 

(ε) �Κατά χάρη� χορηγήµατα από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Μέχρι τον Ιούλιο 1999 το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε σε διάφορες περιπτώσεις �κατά χάρη� χορηγήµατα. 

Τον Αύγουστο του ίδιου πιο πάνω έτους η Υπηρεσία µου υπέβαλε στη Νοµική Υπηρεσία το 
ερώτηµα κατά πόσο το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αυξήσει κατά χάρη τη σύνταξη ή 
χορηγήµατα, εφόσον ο περί Συντάξεων Νόµος περιέχει ρητές διατάξεις αναφορικά µε το ύψος 
της παρεχόµενης σύνταξης ή του χορηγήµατος.  Για το θέµα αυτό φαίνεται να είχαν δοθεί 
διαφορετικές γνωµατεύσεις από πρώην Γενικούς Εισαγγελείς. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, απαντώντας στο ερώτηµα της Υπηρεσίας µου, ανέφερε ότι  υιοθετεί τη 
γνωµάτευση της πρώην Γενικού Εισαγγελέα κας Στέλλας Σουλιώτη, στην οποία αναφέρεται ότι 
�εφόσον ο περί Συντάξεων Νόµος ή οποιοσδήποτε άλλος Νόµος περιέχει ρητές διατάξεις περί 
του ύψους κ.τ.λ. της συντάξεως ή του χορηγήµατος στο οποίο δικαιούται οποιοδήποτε 
πρόσωπο, δεν µπορεί το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του να αυξήσει �κατά χάρη� τη 
σύνταξη ή το χορήγηµα αυτό.  Αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι σχετικές διατάξεις δεν είναι 
επαρκείς, τότε πρέπει να εισαγάγει νοµοσχέδιο για την τροποποίηση τους�. 

Το θέµα των �κατά χάρη� χορηγηµάτων από το Υπουργικό Συµβούλιο τέθηκε υπόψη του 
Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο αρµόδιος για τα θέµατα συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων και άλλων χορηγηµάτων, για ανάλογη ενέργεια. 

4.50.8 Αποζηµιώσεις  και  έξοδα  αγωγών.  Μέσα  στο 1999 καταβλήθηκε το ποσό των 
£0,8 εκ. (£0,9 εκ. το 1998) για αποζηµιώσεις και έξοδα για δικαστικές υποθέσεις εναντίον της 
∆ηµοκρατίας. 
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4.51 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.51.1 Ισολογισµός.  Στις 31.12.99 ο Ισολογισµός του Ταµείου παρουσίαζε τα εξής: 

 1 9 9 9  1 9 9 8 
 £000  £000  £000  £000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:        
∆άνεια   48.539    34.497 
Αναπληρούµενο Ταµείο:        
∆άνεια σε Οργανώσεις 2.732    2.994   
Μετρητά στο Γενικό Λογιστήριο -  2.732  43  3.037 
   51.271    37.534 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ:        
΄Ελλειµµα 1ης Ιανουαρίου (276.971)    (215.972)   
΄Ελλειµµα ΄Ετους (72.077)    (69.448)   
Μεταφορά στο Αναπληρούµενο 
Ταµείο 

 
304 

  
(348.744) 

  
961 

  
(284.459) 

Αναπληρούµενο Ταµείο για Στέγαση 
Εκτοπισµένων Κρατικών 
Υπαλλήλων 

   
 

2.733 

    
 

3.037 
Ποσό οφειλόµενο στο Γενικό 
Λογιστήριο 

   
397.282 

    
318.956 

   51.271    37.534 

Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Μέρος 5.4 της 'Εκθεσης µου. 

4.51.2 Λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών.  Ο Λογαριασµός Εισπράξεων και 
Πληρωµών του Ταµείου για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 παρουσίαζε την πιο 
κάτω κίνηση: 

 1999  1998 
 £000  £000 

Εισφορές  1.509  1.723 
΄Αλλες Εισπράξεις 4.549  4.682 
 6.058  6.405 
Μείον Πληρωµές 78.135  75.853 
΄Ελλειµµα ΄Ετους (72.077)  (69.448) 

4.52 ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.52.1 Προσφορά µε αρ. 2000Τ0016 για την προµήθεια Ηλεκτρικών Επαφέων, 
Μικροαυτόµατων ∆ιακοπτών και Αυτόµατων ∆ιακοπτών ∆ιαρροής.  Παρατήρησα ότι στην 
έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος γινόταν εισήγηση για κατακύρωση των ειδών της 
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κατηγορίας 1 της προσφοράς στον ακριβότερο προσφοροδότη, ο οποίος, λαµβάνοντας υπόψη 
την πρόνοια για προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας, γινόταν φθηνότερος.  Από έρευνα της 
Υπηρεσίας µου διαπιστώθηκε ότι κανένας προσφοροδότης δεν είχε επικαλεστεί στην 
προσφορά του την εν λόγω πρόνοια, ούτε και υπέβαλε τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, σύµφωνα µε τους όρους των προσφορών. 

Το Τµήµα είχε ζητήσει, µετά από το άνοιγµα των προσφορών, από τον προσφοροδότη, στον 
οποίο γινόταν η εισήγηση για κατακύρωση της προσφοράς, την υποβολή των 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που απαιτούνταν για την εφαρµογή της πρόνοιας για προστασία 
της εγχώριας βιοµηχανίας, ενώ από το δεύτερο χαµηλότερο προσφοροδότη δε ζητήθηκε η 
υποβολή τους.  Παρατήρησα επίσης ότι και οι δύο προσφοροδότες είναι γνωστές εταιρείες που 
ασχολούνται µε τη συναρµολόγηση τέτοιων προϊόντων και ότι οι τιµές της προσφοράς, την 
κατακύρωση της οποίας εισηγείτο το Τµήµα, ήταν κατά 40%-50% ψηλότερες της προηγούµενης 
αγοράς, χωρίς να σχολιάζεται η διαφορά αυτή στην έκθεση αξιολόγησης.  Εν όψει των πιο 
πάνω ζήτησα, τον Ιούνιο 2000, από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως ερευνήσει το θέµα και µε 
ενηµερώσει σχετικά µε το χειρισµό της προσφοράς και τις τυχόν ευθύνες των λειτουργών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4.52.2 Πώληση ακατάλληλων υλικών µε δηµόσιο πλειστηριασµό.  Παρατήρησα ότι σε 
έντυπα ακατάλληλων υλικών, τα οποία στάληκαν στην Υπηρεσία µου για απόψεις, υπήρχαν 
ασάφειες, παραλείψεις, ελλιπή στοιχεία ή/και στοιχεία που, εκ πρώτης όψεως, δε 
δικαιολογούσαν την εκποίηση τους.  Επίσης, από επί τόπου έλεγχο των οχηµάτων που είχαν 
µεταφερθεί στο χώρο του Τµήµατος για εκποίηση, διαπιστώθηκαν φθορές, ελλείψεις και 
αλλαγές που δεν περιλαµβάνονταν στις παρατηρήσεις των σχετικών εντύπων.  Εν όψει των πιο 
πάνω, εισηγήθηκα το Μάρτιο 2000 στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως συγκαλέσει σύσκεψη, µε 
τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών/Τµηµάτων, για επανεξέταση των 
διαδικασιών επιθεώρησης/πώλησης των ακατάλληλων υλικών. 

4.52.3 Αποθέµατα υλικών.  Στις 31.12.99 η ολική αξία των αποθεµάτων των 26635 ειδών που 
βρίσκονταν στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών ήταν £4,75 εκ., σε σύγκριση µε 
£5,07 εκ. για 26678 είδη το 1998. 

4.52.4 Λογαριασµός προκαταβολών.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του λογαριασµού 
προκαταβολών ήταν £4,75 εκ.  Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ο λογαριασµός προκαταβολών 
παρουσίασε την πιο κάτω κίνηση.       
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 £000 £000 £000 % %  
1995 7.826 8.182 3.549 45 43 2,17 
1996 8.324 7.738 4.129 50 53 2,02 
1997 9.525 9.293 4.409 46 47 2,18 
1998 9.427 8.581 5.072 54 59 1,81 
1999 7.975 8.361 4.762 60 57 1,70 
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4.52.5 Υπερβάσεις στις αγορές και στα αποθέµατα.  Κατά τα τελευταία χρόνια 
παρατηρούνται σηµαντικές υπερβάσεις των εγκεκριµένων ποσών, τόσο για τις αγορές όσο και 
το λογαριασµό προκαταβολών που αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεµάτων. 

Το ύψος των αγορών, καθώς και το υπόλοιπο του λογαριασµού προκαταβολών, κατά το 1999 
ξεπέρασαν το ποσό των £7,9 εκ. και £4,7 εκ., αντίστοιχα, ενώ τα εγκεκριµένα ποσά ήταν 
£6,5 εκ. και £3,5 εκ.  ΄Οπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα σχετικά όρια 
ισχύουν από το 1991 και οι υπερβάσεις αποτελούν σύνηθες φαινόµενο.  Ωστόσο, η ∆ιεύθυνση  
τον τελευταίο χρόνο κατέβαλε προσπάθειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι οποίες 
φαίνεται να αποφέρουν καρπούς και χρειάζεται να συνεχιστούν, µε στόχο τη µελέτη και 
εισαγωγή νέων µεθόδων/συστηµάτων (όπως �virtual stores�), τα οποία αναµένεται να 
συµβάλουν θετικά και στην αύξηση της παραγωγικότητας.   

4.52.6 Μηχανογράφηση Τµήµατος.  ΄Οπως αναφέρεται και στην ΄Εκθεση µου για το έτος 
1998, το µηχανογραφικό σύστηµα, που βρίσκεται σε λειτουργία στο Τµήµα, είναι πεπαλαιωµένο 
και δυσχεραίνει τόσο τον έλεγχο των προσφορών όσο και την παρακολούθηση των 
αποθεµάτων από το ίδιο το Τµήµα.  Εισηγήθηκα όπως δοθεί άµεση προτεραιότητα για 
εξασφάλιση κατάλληλου εκσυγχρονισµένου συστήµατος. 

4.52.7 Αυξηµένα αργοκίνητα αποθέµατα.  ΄Οπως αναφέρεται και στην ΄Εκθεση µου για το 
1998, για ορισµένα είδη παρατηρήθηκε ότι τηρούνται αυξηµένα αποθέµατα.  Συγκεκριµένα, για 
5 µηχανήµατα του ίδιου τύπου, τηρούνταν 1800 διαφορετικά είδη εξαρτηµάτων, αξίας £100.938.  
Για το 1999 τηρούνταν για τα ίδια µηχανήµατα 1538 είδη εξαρτηµάτων, αξίας £83.979. 

Επίσης, για άλλη κατηγορία µηχανηµάτων, από τα οποία µόνο τρία βρίσκονται σε χρήση, 
τηρούνταν για το 1998 1476 διαφορετικά εξαρτήµατα, αξίας £91.923, ενώ για το 1999, τα 
αντίστοιχα µεγέθη ήταν 1222 είδη εξαρτηµάτων, αξίας £87.402. 

Για τα αποθέµατα που τηρούνται στις αποθήκες του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών έχει διεξαχθεί ειδική µελέτη, µε βάση την οποία γίνεται εισήγηση όπως: 

(α) Αποθέµατα συνολικής αξίας  περίπου £338.000 εκποιηθούν µε τη διαδικασία του 
δηµόσιου πλειστηριασµού. 

(β) ∆ιάφορες κατηγορίες εξαρτηµάτων, παρόλο που παραµένουν ακίνητα ή παρουσίασαν 
πολύ µικρή κίνηση τα τελευταία 3-4 χρόνια, ενδείκνυται να συνεχιστεί η φύλαξη τους µέχρις 
εξάντλησης της χρήσιµης ζωής των µηχανηµάτων, για τα οποία προορίζονται. 

(γ) Στο µέλλον οι αγορές προϊόντων για λογαριασµό άλλων Τµηµάτων να γίνεται µόνο στις 
περιπτώσεις όπου οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων αυτών υποβάλλουν γραπτή βεβαίωση ότι 
υπάρχουν διαθέσιµες οι αναγκαίες τµηµατικές πιστώσεις παραχωρούνται έγκαιρα και τα προς 
προµήθεια προϊόντα δε θα παραµείνουν αζήτητα στις αποθήκες του Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και προµηθειών για περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία της 
τελικής παραλαβής τους, εκτός από ορισµένες πολύ ειδικές περιπτώσεις. 

4.53 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 

Μέρος Α 

4.53.1 Φόρος εισοδήµατος.  Οι συνολικές εισπράξεις κατά κατηγορία φορολογούµενων έχουν 
ταξινοµηθεί από το Τµήµα ως ακολούθως: 
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 1 9 9 9  1 9 9 8 
 £εκ.  %  £εκ.   % 

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι 81,1  23,2  67,5  22,5 
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 82,8  23,7  81,3  27,1 
Φόρος επί µερισµάτων 7,5  2,1  9,2  3,0 
Αποκοπές φόρου για τόκους εξωτερικού 0,2  0,1  0,3  0,1 
Νοµικά πρόσωπα και εταιρείες 151,9  43,5  118,8  39,6 
Αυτοεργοδοτούµενοι 19,8  5,7  17,7  6,0 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 30-32 των περί 
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων 
του 1961-1999 1,7  0,5  1,4  0,4 

Υπάλληλοι υπεράκτιων εταιρειών 4,2  1,2  3,8  1,3 
 349,2  100,0  300,0  100,0 

4.53.2 Επιστροφές φόρου εισοδήµατος.  Οι επιστροφές φόρου εισοδήµατος ανήλθαν σε 
£15,3 εκ., σε σύγκριση µε £14,3 εκ. το 1998. 
4.53.3 Φορολογίες υπό ένσταση.  Στις 31.12.99 υπήρχαν 62164 φορολογίες, για τις οποίες 
υποβλήθηκε ένσταση, για συνολικό ποσό φόρου £168.881.564. 

Αναλυτικά η κίνηση των ενστάσεων έχει ως ακολούθως: 

 1999  1998 

Ενστάσεις για:    

Φόρο Εισοδήµατος 42889  38998 

΄Εκτακτη Αµυντική Εισφορά 15433  12469 

* Ακίνητη Ιδιοκτησία 12.11.99 2723  2861 

* Κεφαλαιουχικά Κέρδη 12.11.99 1119  1398 

 62164  55726 

Οι ενστάσεις του φόρου εισοδήµατος αυξήθηκαν κατά 9,9%. 

* Τα παλαιά µηχανογραφικά συστήµατα Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φόρου 
Κεφαλαιουχικών Κερδών τέθηκαν εκτός λειτουργίας το Νοέµβριο του 1999, ενώ τα νέα 
συστήµατα τέθηκαν σε εφαρµογή τον Ιούνιο του 2000.  Ως αποτέλεσµα, δεν υπήρχαν διαθέσιµα 
στοιχεία σχετικά µε τις καθυστερήσεις 31.12.99. 

Η µηχανογράφηση των περισσότερων εργασιών του Τµήµατος έχει συµβάλει θετικά στην 
επίσπευση της συµπλήρωσης τόσο των νέων όσο και παλιών φορολογικών υποθέσεων.  
Υπάρχει όµως ακόµα σηµαντικός αριθµός ενστάσεων που εκκρεµούν για αρκετά χρόνια.  Οι 
κυριότεροι λόγοι των εκκρεµοτήτων είναι: 

(α) Μη συµµόρφωση των φορολογούµενων στις υποδείξεις του Τµήµατος για υποβολή των 
αναγκαίων στοιχείων και καταστάσεων. 
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(β)   Στις περιπτώσεις όπου λαµβάνονται δικαστικά µέτρα για την υποβολή από τους 
φορολογούµενους των αναγκαίων στοιχείων, αρκετοί από αυτούς δε συµµορφώνονται µε τις 
δικαστικές αποφάσεις. 

(γ)   Το Τµήµα αδυνατεί, λόγω φόρτου εργασίας, να επιληφθεί έγκαιρα της εξέτασης των 
στοιχείων που προσκοµίζονται από τους φορολογούµενους. 

4.53.4 Καθυστερηµένοι φόροι.  Το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων, όπως έχουν 
δηλωθεί από το Τµήµα, αλλά χωρίς να έχουν επαληθευτεί πλήρως, ήταν £167.206.428, σε 
σύγκριση µε £158.287.096 του προηγούµενου έτους, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £8.919.332 ή 
5,6%. 

Κατά κατηγορία οι καθυστερήσεις φόρου έχουν ως εξής: 
  

1999 
  

1998 
 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
 £εκ.  £εκ.  % 

Φόρος Εισοδήµατος 111,11  101,31  9,7 
Φόρος εισοδήµατος παρακρατηθείς (P.A.Y.E.) 7,13  6,44  10,7 
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας (Νόµος 24/80) * 6,05  5,60  8,0 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών * 20,10  20,35  (1,2) 
Φόρος κληρονοµίας 4,45  3,71  - 
Φόρος Υπηρεσιών 0,21  0,21  - 
΄Αλλοι φόροι 2,01  1,99  1,0 
΄Εκτακτη εισφορά 6,55  8,25  (20,6) 
΄Εκτακτη εισφορά για την ΄Αµυνα 9,59  10,42  (8,0) 
 167,20  158,28  5,6 

* Καθυστερήσεις µέχρι 12.11.99 

Σηµειώσεις: 

(α)   Στις πιο πάνω καθυστερήσεις δεν περιλαµβάνονται οι νενοµισµένοι τόκοι.  Το ποσό των 
καθυστερηµένων τόκων στις 31.12.99 ήταν £34.717.507 για φόρο εισοδήµατος, £3.873.195 για 
προσωρινό φόρο, £14.389 για µερίσµατα και £4.843.956 για έκτακτη εισφορά για την ΄Αµυνα. 

(β)   Οι καθυστερήσεις φόρου εισοδήµατος κατά κατηγορία έχουν ως εξής: 
  £εκ. 

Κυβερνητικοί υπάλληλοι 3,03 
΄Αλλοι υπάλληλοι 12,40 
Αυτοεργοδοτούµενοι 27,20 
Εταιρείες 68,06 
Ηµικρατικοί Οργανισµοί, Συνεργατικά Ιδρύµατα 0,11 
Φορολογούµενοι µε φακέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών 
Κερδών µόνο 

 
0,01 

 110,81 
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων ετών 0,30 
 111,11 
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(γ)   Στο συνολικό ποσό των £118,24 εκ. που οφείλεται για το 1999 για φόρο εισοδήµατος 
περιλαµβάνεται το ποσό των £85,97 εκ. που αντιπροσωπεύει: 

  £εκ. 
Ποσά για τα οποία λήφθηκαν δικαστικά µέτρα 27,75 
Ποσά που πληρώνονται µε δόσεις 23,49 
Ποσά υπό ένσταση τα οποία δεν καταχωρίστηκαν µέχρι 31.12.99 5,00 
Ποσά τα οποία εισπράχθηκαν αλλά δεν πιστώθηκαν, λόγω τεχνικού 
προβλήµατος στο νέο µηχανογραφικό σύστηµα (κατ΄ εκτίµηση) 

 
0,50 

Ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά που οφείλονται από πτωχεύσαντες, 
αποβιώσαντες, αγνώστους κ.τ.λ. 

 
8,48 

Προσωρινές φορολογίες του 1999 οι οποίες κατά το µέγιστο εισπράττονται τον 
Ιανουάριο 

 
20,75 

 85,97 

(δ)   Στο ποσό των £20,10 εκ. που οφείλεται για το 1999 για το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 
συµπεριλαµβάνονται: 

 £εκ. 
Ποσά για τα οποία λήφθηκαν δικαστικά µέτρα 1,42 
Ποσά που οφείλονται από εκκλησίες και µοναστήρια 6,97 
Πτωχεύσεις 0,28 
 8,67 

(ε)  Στο ποσό των £6,55 εκ. που οφείλεται για το 1999 για την έκτακτη εισφορά για τους 
πρόσφυγες συµπεριλαµβάνονται:  

 £εκ. 
Ενστάσεις/Προσφυγές 1,16 
Ποσά για τα οποία λήφθηκαν δικαστικά µέτρα 1,52 
Φορολογίες που παραλήφθηκαν µετά τις 31.12.1999 0,24 
Ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά που οφείλονται από πτωχεύσαντες, 
αποβιώσαντες, αγνώστους κ.τ.λ. 

 
1,44 

 4,36 

(στ) Στο ποσό των £4,4 εκ. που οφείλεται για το 1999 για φόρο κληρονοµίας περιλαµβάνεται 
ποσό ύψους £0,25 εκ., το οποίο αφορά φορολογίες πριν από το 1974 για περιουσίες που 
βρίσκονται στην κατεχόµενη περιοχή της Κύπρου, καθώς και υποθέσεις Τουρκοκύπριων. 

Για αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος των καθυστερηµένων φόρων, το 
Τµήµα έχει λάβει σειρά µέτρων, µε στόχο την καλύτερη οργάνωση του Γραφείου Είσπραξης, και 
εφάρµοσε νέες διαδικασίες παρακολούθησης όλων των λειτουργιών του, τα οποία είχαν ως 
αποτέλεσµα την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την πιο έγκαιρη είσπραξη των 
καθυστερηµένων φόρων. 

4.53.5 Ενστάσεις και καθυστερήσεις µεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας στην Πάφο.  
Μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Πάφο οφείλει φόρο εισοδήµατος για τα φορολογικά έτη 
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1992-1995 ύψους £615.132, πλέον τόκους.  Τον Ιανουάριο του 1998 έγινε συµφωνία για 
σταδιακή εξόφληση του ποσού, η συµφωνία όµως δεν τηρήθηκε. 

Η ίδια εταιρεία έχει υποβάλει ενστάσεις για φορολογίες των ετών 1989-1993, µε συνολικό υπό 
ένσταση ποσό £562.562.  Ζήτησα από το ∆ιευθυντή όπως δοθεί προτεραιότητα στη διευθέτηση 
των πιο πάνω ενστάσεων, που αποτελούν περίπου το 50% των υπό ένσταση ποσών φόρου 
εισοδήµατος της Πάφου.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι οι ενστάσεις της πιο 
πάνω εταιρείας έχουν διευθετηθεί µε αναθεώρηση των ποσών και έγινε νέα συµφωνία για 
σταδιακή εξόφληση του ποσού που προέκυψε. 

4.53.6 Φόρος Κληρονοµιών - Αρ. Φακ. Π1050.  Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Γραφείου 
Φόρου Κληρονοµιών, η περιουσία του αποβιώσαντος ανερχόταν κατά την ηµέρα του θανάτου 
στις £1.682.144. 

(α) Ο φόρος που επιβλήθηκε στις 4.12.97 ήταν £740.215.  Στις 10 και 16 ∆εκεµβρίου 1997 
δόθηκε έγκριση αποδέσµευσης περιουσίας συνολικού ύψους £1.090.000, µε σκοπό την 
πώληση της περιουσίας και εξόφληση του φόρου.  Παρά το ότι η περιουσία πωλήθηκε, ποσό 
φόρου ύψους £334.533, πλέον τόκοι, δεν έχει ακόµη εξοφληθεί.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε 
πληροφόρησε ότι το Τµήµα έχει δεσµευµένη ακίνητη περιουσία, η οποία υπερκαλύπτει την 
υπολειπόµενη υποχρέωση φόρου και τόκου. 

(β) Στις 11.9.97, ποσό ύψους £198.470, που βρισκόταν καταθεµένο σε κοινό λογαριασµό µε 
τη σύζυγο του αποθανόντος σε Συνεργατικό ΄Ιδρυµα, αποσύρθηκε χωρίς την άδεια του Εφόρου 
Φόρου Κληρονοµιών.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, παρά το γεγονός ότι το 
υπό αναφορά ποσό αποσύρθηκε εν αγνοία του, τελικά το ποσό αυτό έχει φορολογηθεί εξ 
ολοκλήρου. 

4.53.7 Φόρος Κληρονοµιών 

(α) Νοµοθεσία.  Με το Νόµο 74(Ι)/2000 που ψήφισε η Βουλή στις 16.6.2000, ο πιο πάνω 
φόρος καταργείται από 1.1.2000. 

(β) ΄Ελεγχος φακέλων φόρου κληρονοµιών.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των πιο πάνω 
φακέλων, προέκυψαν σηµαντικά στοιχεία, για τα οποία ο ∆ιευθυντής, ύστερα από εισήγηση 
µου, διεξήγαγε έρευνα. 

(i) Σε συγκεκριµένη περίπτωση προέκυψαν στοιχεία που δικαιολογούσαν περαιτέρω 
διερεύνηση, προκειµένου να εξακριβωθεί εάν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία θανούσας, 
όπως π.χ. µετοχές, ακίνητα κ.τ.λ., που δηλώθηκαν στην κατάσταση περιουσίας, χρήζουν 
επανεκτίµησης, ή άλλη κινητή περιουσία, όπως χρηµατικά ποσά, κοσµήµατα και άλλα 
προσωπικά αντικείµενα, που δωρήθηκαν από τη θανούσα µέσα σε περίοδο 3 ετών πριν 
από το θάνατο, θα έπρεπε να συνυπολογιστούν για σκοπούς υπολογισµού του φόρου. 

Από έρευνα του ∆ιευθυντή, διαφάνηκε ότι περιουσία ύψους £380.282 δε δηλώθηκε από 
το διαχειριστή.  Το σύνολο των φόρων και προστίµου επί του πιο πάνω ποσού ανερχόταν 
στις £223.338, το οποίο εισπράχθηκε στις 5.11.99. 

(ii) Σε κατάσταση λογαριασµού αποθανόντος, φαίνεται η πληρωµή του ποσού των £4.655, 
ως ασφάλιστρο σε ασφαλιστική εταιρεία.  Από το ύψος του ασφαλίστρου, φαίνεται ότι 
υπήρχε µεγάλο ποσό αποζηµίωσης λόγω θανάτου, το οποίο δεν περιλήφθηκε στα 
περιουσιακά στοιχεία του θανόντος. 
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Ζήτησα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά µε το ύψος της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε µε βάση το 
πιο πάνω ασφάλιστρο.  Μετά από έρευνα του ∆ιευθυντή, διαφάνηκε ότι η σύζυγος του 
αποθανόντος εισέπραξε ασφάλεια ύψους £1.000.000, ποσό το οποίο ο ∆ιευθυντής θεώρησε ότι 
υπόκειται σε φορολογία και επέβαλε στις 31.3.2000 πρόσθετο φόρο ύψους £498.402, πλέον 
τόκους, από 24.4.97.  Στις 27.4.2000 υποβλήθηκε από την κληρονόµο ένσταση.  Κατά την 
εξέταση της προέκυψε νοµικό πρόβληµα και ζητήθηκε γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα. 

(γ) Αποδέσµευση περιουσιακών στοιχείων αποθανόντος.  Με σκοπό την αποδέσµευση 
των περιουσιακών στοιχείων αποθανόντος, εκδίδονται δύο ειδών έντυπα προς τους 
κληρονόµους.  Το έντυπο Ε. Πρ. 238, για ακίνητη περιουσία, που απευθύνεται στο 
Κτηµατολόγιο, και το έντυπο Ε. Πρ. 247, που απευθύνεται στις Τράπεζες, Συνεργατικά 
Ιδρύµατα κ.τ.λ., για αποδέσµευση καταθέσεων και άλλων πιστωτικών υπολοίπων. 

Είχα εισηγηθεί και στο παρελθόν όπως, για καλύτερη παρακολούθηση των πιο πάνω 
πιστοποιητικών, τα έντυπα αυτά εκδίδονται υπό µορφή ελεγχόµενου βιβλίου διπλοτύπων, µε 
τον απαιτούµενο αριθµό αντιγράφων, ένα από τα οποία θα παραµένει στο διπλότυπο για 
έλεγχο.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος αποδέχθηκε την εισήγηση µου 
και τα σχετικά διπλότυπα έχουν ήδη τυπωθεί. 

4.53.8 Εκτιµήσεις ακίνητης περιουσίας.  Παρατηρήθηκε ότι αρκετές εκτιµήσεις που γίνονται 
από το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται δυσµενώς τα έσοδα του 
Κράτους.  Σε συγκεκριµένη περίπτωση, για σκοπούς φόρου κληρονοµιών, ακίνητα που 
εκτιµήθηκαν από το Τµήµα σε £60.000, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας τα εκτίµησε 
στις £105.000, µε αποτέλεσµα να εισπραχθεί επιπρόσθετος φόρος πάνω στη διαφορά των 
£45.000.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων 
εισηγήθηκα όπως, σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να δοθεί εκτίµηση µε τα σηµερινά 
δεδοµένα, ή σε συγκεκριµένες περιόδους, ο τελευταίος απευθύνεται προς το ∆ιευθυντή 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, που είναι και το αρµόδιο Τµήµα. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, όπου κρίνεται αναγκαίο, λειτουργοί του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων συνδιαλέγονται µε λειτουργούς του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

4.53.9 Αποκοπή φόρου εισοδήµατος από τις αποδοχές υπαλλήλων (P.A.Y.E.).  Το 
σύστηµα αποκοπής και καταβολής του φόρου εισοδήµατος από τις αποδοχές των υπαλλήλων 
παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα.  Αρκετοί εργοδότες είτε δεν αποκόπτουν φόρο από τις 
απολαβές των υπαλλήλων τους, είτε κατακρατούν σηµαντικά ποσά φόρου που έχουν 
αποκόψει.  Το ολικό ποσό του φόρου που αποκόπηκε, αλλά δεν καταβλήθηκε στο Κράτος, στις 
31.12.99 ανερχόταν στα £7,13 εκ.  Μέρος του ποσού αυτού αναφέρεται σε φορολογικά έτη πριν 
από το 1990 και υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες απώλειας του.  Ζήτησα να πληροφορηθώ 
για τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν και ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα 
προχώρησε στη διερεύνηση των περιπτώσεων και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν 
δικαστικά µέτρα.  Παράλληλα ανέφερε ότι, µε τη µηχανογράφηση του συστήµατος από τον 
Απρίλιο του 1999, η διαδικασία παρακολούθησης έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 

4.53.10 Συµφωνίες για αποπληρωµή οφειλόµενων φόρων.  Με βάση τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το άρθρο 40 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου, ο 
∆ιευθυντής σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνει σε συµφωνίες µε φορολογούµενους, για 
αποπληρωµή οφειλόµενων ή καθυστερηµένων φόρων µε δόσεις. 
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Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι φορολογούµενοι αθετούν τη συµφωνία τους, µε 
αποτέλεσµα να καθυστερεί η είσπραξη των εσόδων και η λήψη νοµικών µέτρων εναντίον των 
πιο πάνω φορολογούµενων.  

΄Οπως πληροφορήθηκα, στις περιπτώσεις όπου οι φορολογούµενοι δεν τηρούν τις συµφωνίες 
τους, νοουµένου ότι δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις, το Τµήµα προβαίνει σε νέες συµφωνίες για 
την αποπληρωµή των οφειλόµενων φόρων. 

4.53.11 Εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης περιουσίας.  Αρκετά εντάλµατα 
πώλησης ακίνητης περιουσίας δεν εκτελούνται, µε αποτέλεσµα η είσπραξη των οφειλόµενων 
φόρων να καθυστερεί για αρκετά χρόνια.  Επίσης, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου το 
Τµήµα προβαίνει στην παγοποίηση της εκτέλεσης των ενταλµάτων ή στην προσωρινή 
απόσυρση των επιβαρύνσεων πάνω στην περιουσία (memos), για διευκόλυνση της εξόφλησης 
των φόρων µε δόσεις, αλλά αρκετές συµφωνίες δεν τηρούνται. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρείται η συµφωνία αποπληρωµής των 
οφειλόµενων φόρων, µετά την απόσυρση του εντάλµατος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, το 
Τµήµα επαναρχίζει τη διαδικασία της καταναγκαστικής πώλησης. 

Εισηγήθηκα όπως, σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
γίνουν προσπάθειες επίσπευσης της διαδικασίας εκτέλεσης ενταλµάτων πώλησης ακίνητης 
ιδιοκτησίας, εισήγηση την οποία ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος αποδέκτηκε. 

Μέρος Β 

4.53.12 Φόρος υπηρεσιών.  Ο περί Φορολογίας Υπηρεσιών Νόµος έχει καταργηθεί από την 
1.1.93, παραµένει όµως προς είσπραξη ποσό ύψους £208.478, που αφορά φορολογίες 
προηγούµενων ετών.  'Οµως, η είσπραξη του ποσού αυτού είναι πολύ προβληµατική, σχεδόν 
αδύνατη, για το λόγο ότι πλείστοι οφειλέτες είναι αλλοδαποί, πρόσωπα που άλλαξαν διεύθυνση 
κ.τ.λ.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι οι προσπάθειες για εντοπισµό των οφειλετών 
συνεχίζονται. 

4.53.13 'Εκτακτη εισφορά.  Οι εισπράξεις για έκτακτη εισφορά ανήλθαν σε £1,5 εκ. (£2 εκ. για 
το 1998).  Επιπρόσθετα εισπράχθηκαν τόκοι ύψους £0,9 εκ., για το 1999, και £0,9 εκ. το 1998.  
Τα ποσά αυτά κατατέθηκαν στο Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων.  Ο Νόµος 
περί 'Εκτακτης Εισφοράς καταργήθηκε από την 1.7.92 και οι εισπράξεις αφορούν προηγούµενα 
χρόνια. 

4.53.14 'Εκτακτη εισφορά για την 'Αµυνα της ∆ηµοκρατίας.  Το Τµήµα είναι υπεύθυνο για 
την εφαρµογή των προνοιών του Νόµου, που αφορούν τα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους, 
ενοίκια, κέρδη εταιρειών και οργανισµών µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, καθώς επίσης και 
για την τελική διευθέτηση του ποσού που εισπράττεται για αυτοτελώς εργαζόµενους.  Οι 
εισπράξεις του Τµήµατος ανήλθαν σε £52,0 εκ., σε σύγκριση µε £38,3 εκ. το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £13,7 εκ. (35,8%).  Το ποσό αυτό κατατέθηκε στο Ταµείο για την Αµυντική 
Θωράκιση της ∆ηµοκρατίας. 

4.53.15 Φορολογίες τέως ∆ιευθυντή Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων.  Με επιστολή µου 
ηµερ. 17.8.98, προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, ζήτησα να γίνει 
λεπτοµερής φορολογική εξέταση για τον πιο πάνω φορολογούµενο.  Ζήτησα όπως η εξέταση 
περιλάβει τα στοιχεία που είχαν ήδη υποβληθεί από τον ίδιο, καθώς και αυτά που 
περιλαµβάνονται σε λεπτοµερή έκθεση µου, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 
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δικαιολογηµένη η αύξηση της περιουσίας, ή προκύπτει επιπρόσθετος φόρος από εισοδήµατα 
που δεν έχουν δηλωθεί.  Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι η διερεύνηση συνεχίζεται. 

4.53.16 Καθυστερήσεις στην υποβολή λογαριασµών και φορολογικών δηλώσεων.  
Παρατηρήθηκε και πάλι ότι, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από το Τµήµα, 
αρκετές εταιρείες και άλλοι φορολογούµενοι καθυστερούν συστηµατικά να υποβάλουν τους 
σχετικούς λογαριασµούς και τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και άλλα στοιχεία, µε 
αποτέλεσµα να καθυστερεί η επιβολή της τελικής φορολογίας.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε 
πληροφόρησε ότι η συµµόρφωση των φορολογούµενων κυµαίνεται γύρω στο 75%. 

4.53.17 Καθυστερηµένη εργασία.  'Οπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλος όγκος καθυστερηµένης εργασίας, παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλει το Τµήµα.  Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι, εκτός από τις καθυστερήσεις στις 
φορολογίες υπό ένσταση, υπήρχε µεγάλος αριθµός προσώπων µε φορολογητέο εισόδηµα, για 
τα οποία δεν είχαν ετοιµαστεί φορολογικοί φάκελοι. 

Μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων που καθυστερούν για εξέταση περιλαµβάνονται 
περιπτώσεις που αφορούν σηµαντικά ποσά φόρου και εισηγήθηκα όπως δίνεται προτεραιότητα 
στην εξέταση των δηλώσεων αυτών.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, µε τις 
νέες διαδικασίες που έχουν πρόσφατα υιοθετηθεί και µε τη συµπλήρωση της µηχανογράφησης 
των εργασιών του Τµήµατος, αναµένεται ότι θα υπάρξει ουσιαστική µείωση στην 
καθυστερηµένη εργασία.  Ανέφερε επίσης ότι το Τµήµα έχει καθιερώσει πολιτική ανοίγµατος 
τόσων φακέλων, όσοι είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο 
σηµαντικές υποθέσεις. 

4.53.18 Οφειλές φόρων από εκκλησιαστικές αρχές.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι 
εκκλησιαστικές αρχές δεν καταβάλλουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, κεφαλαιουχικών κερδών, 
έκτακτης εισφοράς κ.τ.λ.  Μόνο για τα κεφαλαιουχικά κέρδη ο οφειλόµενος φόρος ανέρχεται σε 
£7,0 εκ.  Για τους άλλους φόρους δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς το ύψος του οφειλόµενου 
ποσού.  Μετά την ψήφιση του Νόµου 48(Ι)/99 στις 28.5.99, οι εκκλησιαστικές αρχές 
καταβάλλουν το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. 

4.53.19 Φορολογία αλλοδαπών εταιρειών αποδοχής συλλογικών στοιχηµάτων και 
αντιπροσώπων τους στην Κύπρο 

-Αλλοδαπές εταιρείες.  Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται από το Γενικό Λογιστήριο, τα 
ολικά νόµιµα στοιχήµατα που παίχθηκαν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ανήλθαν σε £93,3 εκ., 
από τα οποία ποσό £23,3 εκ. εισπράχθηκε ως φόρος.  Μετά από µελέτη και διερεύνηση του 
θέµατος της φορολογίας των εταιρειών αυτών, αποφασίστηκε ότι, όσες εταιρείες έχουν µόνιµη 
εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία, υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο και ζητήθηκε από τους 
αντιπροσώπους των εταιρειών να υποβάλουν εξελεγµένους λογαριασµούς και προσδιορισµούς 
φορολογητέου εισοδήµατος για τα έτη 1991-1996.  ΄Εχουν σταλεί φορολογίες σε όλες τις 
εταιρείες για τα έτη 1992-1996.  Εναντίον των φορολογιών αυτών υποβλήθηκαν ενστάσεις και 
ζητήθηκε από τις εν λόγω εταιρείες η υποβολή λογαριασµών.  Οι εταιρείες δεν υπέβαλαν 
λογαριασµούς και το Τµήµα προχώρησε στην εξέταση των υποθέσεων.  Το θέµα εκκρεµεί 
ενώπιον του ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων για λήψη τελικής απόφασης.  ΄Εχω 
πληροφορηθεί ότι ορισµένες περιπτώσεις έχουν διευθετηθεί, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεµούν. 

4.53.20 Μηχανογραφηµένο σύστηµα διαχείρισης φόρων.  Στόχος του έργου είναι η 
ανάπτυξη και εφαρµογή µηχανογραφηµένου συστήµατος άµεσης προσπέλασης, το οποίο θα 
παρέχει στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και όλα τα 
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απαραίτητα µέσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, την αποτελεσµατικότερη επιβολή 
και είσπραξη φόρων και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα 
µηχανογραφηθούν όλες οι διαδικασίες του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, από την 
αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στους φορολογούµενους µέχρι την επιβολή φορολογίας 
και τη µετέπειτα παρακολούθηση της είσπραξης των φόρων. 

Οι εργασίες για υλοποίηση του έργου άρχισαν το  1987, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη £3 εκ. 
και µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία συµπλήρωσης το ∆εκέµβριο 1993.  Τη µελέτη, ετοιµασία και 
εφαρµογή του µηχανογραφηµένου συστήµατος ανέλαβε ξένη εταιρεία, κατόπι διεθνών 
προσφορών, και το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής έχει την ευθύνη παρακολούθησης και 
συντονισµού των εργασιών.  Το σύστηµα άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά από το 1992. 

Η αναθεωρηµένη ολική δαπάνη, που περιλαµβάνει συντήρηση, λειτουργική υποστήριξη και 
επέκταση του συστήµατος, ανέρχεται σε £3,4 εκ., ενώ µέχρι 31.12.99 δαπανήθηκαν £3,2 εκ. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήµατος και άλλων απρόβλεπτων παραγόντων, δεν 
τηρήθηκαν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες συµπλήρωσης των διαφόρων φάσεων του έργου και 
οι ξένοι σύµβουλοι προειδοποιήθηκαν γραπτώς για τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων που 
παρατηρήθηκαν. 

Τα υποσυστήµατα επιβολής φορολογίας έκτακτης αµυντικής εισφοράς και  φόρου εισοδήµατος 
έχουν συµπληρωθεί και τέθηκαν ήδη σε λειτουργία.  Το υποσύστηµα για φόρο εισοδήµατος 
παρακρατηθέντα (P.A.Y.E.) τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1999, ενώ το σύστηµα 
αντιπαραβολής των στοιχείων φορολογικής δήλωσης µε στοιχεία από άλλες πηγές άρχισε να 
λειτουργεί τέλος του 1998. 

Η διαδικασία εφαρµογής των υποσυστηµάτων φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών άρχισε τον Οκτώβιο του 1999, ενώ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τον 
Ιούνιο του 2000.  Το Τµήµα έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ετοιµασία και αποστολή των 
φορολογιών φυσικών προσώπων για το έτος 1997 και αναµένεται να αρχίσει την ετοιµασία και 
αποστολή φορολογιών για το έτος 1998, ενώ οι φορολογίες για τις εταιρείες έχουν ολοκληρωθεί 
µέχρι και το 1998.  Οι επιστροφές φόρου γίνονται µέσω του νέου µηχανογραφικού συστήµατος 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µετά την έκδοση της σχετικής φορολογίας. 

4.53.21 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 

(α) Οι καθυστερήσεις φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά τις 12.11.99 ανέρχονταν σε 
£20,10 εκ. και οφείλονταν κυρίως σε δύο λόγους:   

(i) Ο Τροποποιητικός Νόµος αρ. 135/90 προνοούσε ότι ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 
έπρεπε να καταβληθεί πριν από τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας.  Η σχετική Νοµοθεσία του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, όµως, δεν απαγόρευε τη µεταβίβαση ακίνητης 
ιδιοκτησίας, λόγω µη πληρωµής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.  Συνεπώς µια 
βασική πρόνοια της Νοµοθεσίας περί Κεφαλαιουχικών Κερδών δεν εφαρµοζόταν, µε 
αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση των οφειλών για το φόρο αυτό. 

Με νέα τροποποίηση της Νοµοθεσίας στις 28.5.99 (Νόµος 48(Ι)/99), εξαλείφθηκε η 
προηγούµενη ασάφεια, µε πρόνοια που καθορίζει ότι καµιά µεταβίβαση δε διενεργείται, εάν δεν 
προηγηθεί η πληρωµή του οφειλόµενου φόρου.  Αναµένεται βραχυπρόθεσµα η σταθεροποίηση 
και µακροπρόθεσµα η µείωση και εξάλειψη των καθυστερηµένων οφειλών. 
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(ii) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου, το προϊόν 
διάθεσης της ιδιοκτησίας είναι το ποσό το οποίο οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν στο Τµήµα 
Εσωτερικών Προσόδων.  Παρέχεται όµως εξουσία στο ∆ιευθυντή, σε περίπτωση 
αµφισβήτησης της δήλωσης, να προβεί σε έρευνα και, αν αποδειχθεί ότι η δήλωση ήταν 
ψευδής, να απαιτήσει την καταβολή του φόρου που προκύπτει.  Επίσης το άρθρο 14 του 
ίδιου Νόµου δίνει εξουσίες στο ∆ιευθυντή, χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό, να προβεί 
σε επιπρόσθετη επιβολή φόρου, εάν η χαµηλή φορολογία οφείλεται σε δόλο ή εσκεµµένη 
φοροδιαφυγή. 

Από αντιπαραβολή στοιχείων των Τµηµάτων Εσωτερικών Προσόδων και Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας, παρατηρείται συχνά σηµαντική διαφορά µεταξύ της τιµής που 
δηλώνεται, για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, και της εκτίµησης του 
Κτηµατολογίου, για σκοπούς µεταβιβαστικών δικαιωµάτων, πράγµα που συνεπάγεται 
σηµαντική απώλεια εσόδων.  Οι πολλές αναθεωρήσεις των τιµών πώλησης, στις οποίες 
προβαίνει το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, τεκµηριώνουν το γεγονός ότι στις 
πλείστες περιπτώσεις οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν χαµηλά ποσά κατά τις µεταβιβάσεις, 
για να αποφύγουν την καταβολή φόρου. 

Η Υπηρεσία µου πραγµατοποίησε διαχειριστικό έλεγχο σχετικά µε το όλο θέµα, τα 
ευρήµατα του οποίου περιλαµβάνονται στο Μέρος 3 της παρούσας ΄Εκθεσης. 

(β) Σε µερικές περιπτώσεις εκκρεµούν ενστάσεις για φορολογίες που αφορούν πωλήσεις 
µετοχών εταιρειών, η εξέταση των οποίων καθυστερεί, κυρίως λόγω αδυναµίας του Κλάδου 
Φόρου Κληρονοµιών να προβεί σε εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας των εταιρειών.  Ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, µε την κατάργηση του φόρου κληρονοµιών, 
αναµένεται ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. 

4.53.22 Πώληση κτηµάτων στα Κούκλια Πάφου.  Με δήλωση µεταβίβασης Κτηµατολογίου 
µεταβιβάστηκε στις 23.11.98 ακίνητο (χωράφι) στα Κούκλια, έκτασης 54 σκαλών, έναντι του 
ποσού των £50.000.  Για σκοπούς µεταβιβαστικών δικαιωµάτων, το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας εκτίµησε το ακίνητο στις £180.000. 

Οι ίδιοι συµβαλλόµενοι µεταβίβασαν στις 24.6.99 ακίνητο στα Κούκλια, έκτασης 79 σκαλών, 
έναντι του ποσού των £230.000.  Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, για σκοπούς 
µεταβιβαστικών δικαιωµάτων, το εκτίµησε σε £800.000.  Να σηµειωθεί ότι και στις δύο 
περιπτώσεις η επανεκτίµηση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας έγινε αποδεκτή 
από τους ενδιαφερόµενους. 

Στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, δε 
δηλώθηκαν οι αναθεωρηµένες τιµές της εκτιµηµένης αξίας, όπως αυτές καθορίστηκαν από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, δηλαδή £180.000 και £800.000, αλλά δηλώθηκαν οι 
τιµές των £50.000 και £230.000, αντίστοιχα. 

΄Υστερα από εισήγηση µου, το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων προέβη σε λεπτοµερή εξέταση 
των υπό αναφορά πωλήσεων, αλλά δε διαπιστώθηκε ότι οι δηλώσεις των συµβαλλόµενων ήταν 
ψευδείς, έτσι ώστε το Τµήµα να προβεί σε αναθεώρηση των φορολογιών που επιβλήθηκαν.  
΄Οπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα θα προχωρήσει στη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων, 
για σκοπούς φόρου εισοδήµατος. 

4.53.23 Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για µισθώσεις κρατικής γης.  Εκτός από τις 
µισθώσεις κρατικής γης της Επαρχίας Λεµεσού, για τις άλλες Επαρχίες δεν έχουν ακόµη 
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επιβληθεί φορολογίες πάνω στην αξία του οφέλους που προκύπτει για τους µισθωτές κρατικής 
γης, στην οποία έχουν ανεγείρει εργοστάσια, ξενοδοχεία κ.τ.λ., σε αντίθεση µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου 24/80.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας δεν έχει κάνει τις 
εκτιµήσεις του για τις Επαρχίες αυτές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τον καθορισµό του φόρου.  
Σύµφωνα µε αποφάσεις του δικαστηρίου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων 
θα πρέπει να προβαίνει στις δικές του εκτιµήσεις, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις 
εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου. 

4.53.24 Πωλήσεις ακινήτων από εταιρεία σε εικονικές τιµές.  Μεγάλος αριθµός πωλήσεων 
ακινήτων, που έγιναν από συγκεκριµένη εταιρεία σε θυγατρικές εταιρείες, θεωρούνται εικονικές, 
επειδή οι αξίες των ακινήτων είναι πολύ χαµηλότερες από τις αξίες της 1.1.80, όπως 
εκτιµήθηκαν από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Ζήτησα όπως γίνει έρευνα από το 
Τµήµα, η οποία να καλύψει όλες αυτές τις πωλήσεις, και ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι θα 
προέβαινε στη σε βάθος εξέταση τους µετά τις 31.12.97, που ήταν η προθεσµία υποβολής των 
λογαριασµών τους.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η εταιρεία υπέβαλε λογαριασµούς για το 1996 
στις 18.5.99.  Παράλληλα το Τµήµα προέβη σε προκαταρκτικές εκτιµήσεις των υπό αναφορά 
ακινήτων. Το θέµα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

4.53.25 ∆ιατάγµατα δέσµευσης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Συγκεκριµένο συγκρότηµα εταιρειών 
στην Πάφο, που οφείλει στο ∆ηµόσιο διάφορες φορολογίες, κυρίως παρακρατηθέντα φόρο, 
συνολικού ύψους £274.583, συστηµατικά αποφεύγει την εξόφληση τους.  Ολόκληρη σχεδόν η 
ακίνητη ιδιοκτησία του συγκροτήµατος έχει επιβαρυνθεί µε διάταγµα δέσµευσης στο Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και, σε µερικές περιπτώσεις, έχουν εκδοθεί εντάλµατα 
πώλησης, τα οποία παραµένουν ανεκτέλεστα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα διατάγµατα 
δέσµευσης αποσύρονται, µε σκοπό τη µεταβίβαση των ακινήτων στους αγοραστές τους, αφού 
προηγηθεί η καταβολή ελάχιστων ποσών έναντι του ολικού χρέους.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι η πιο πάνω τακτική είναι προς όφελος των δηµόσιων εσόδων. 

4.53.26 Προσδιορισµός εισοδήµατος εταιρείας από επενδύσεις στο εξωτερικό.  Εταιρεία 
που επένδυσε το ποσό των £3.300 σε αλλοδαπή εταιρεία, µε έδρα στο εξωτερικό, εισήγαγε 
στην Κύπρο µερίσµατα κατά τα έτη 1991-1992 ύψους £3.070.913 και διεκδίκησε έκπτωση 90%, 
ισχυριζόµενη ότι το πιο πάνω εισόδηµα προήλθε από τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό.  
Λόγω του δυσανάλογου ποσού εισοδήµατος, σε σχέση µε το ποσό της επένδυσης, ζήτησα από 
το Τµήµα να γίνει έρευνα για την περίπτωση αυτή.  Το θέµα διερευνάται, σε συσχετισµό µε την 
εξέταση των προσωπικών φορολογικών υποθέσεων του διευθυντή/µετόχου της εταιρείας. 

4.53.27 Αντιπρόσωποι αλλοδαπών εταιρειών.  ∆ιαπιστώθηκαν ορισµένες παραλείψεις και 
αδυναµίες στην εξέταση και αποδοχή των λογαριασµών των πιο πάνω αντιπροσώπων, για 
σκοπούς φορολογίας.  Μετά από εισήγηση µου, εκδόθηκαν οδηγίες προς το προσωπικό, 
αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών, µε σκοπό την υποβοήθηση του 
προσωπικού κατά την εξέταση των λογαριασµών των πιο πάνω αντιπροσώπων.  ΄Οπως έχω 
πληροφορηθεί, η διερεύνηση των πιο πάνω συνεχίζεται. 

4.53.28 Λογαριασµός προκαταβολών για επιστρεφόµενες/ανεξαργύρωτες επιταγές.  
Παρατηρήθηκε ότι το υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού στις 31.12.99 ήταν £358.808, σε 
σύγκριση µε £143.492 στις 31.12.98, δηλαδή αυξήθηκε κατά 150%, και ζήτησα όπως ληφθούν 
τα αναγκαία µέτρα, ώστε να εισπραχθούν το συντοµότερο δυνατό τα ποσά που οφείλονται και 
αφορούν επιταγές που επιστράφηκαν. 
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4.54 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.54.1 Καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών στους Αερολιµένες Πάφου και Λάρνακας.  
Τα πιο πάνω καταστήµατα λειτουργούν από 1.5.96 ως ειδικές αποθήκες αποταµίευσης και 
υπόκεινται στις διατάξεις της νοµοθεσίας που αφορούν τις αποθήκες αποταµίευσης, καθώς και 
στους πρόσθετους όρους που έθεσε το Τµήµα µε την παραχώρηση της έγκρισης λειτουργίας 
τους. 

Παρατηρήθηκε ότι το Τµήµα δεν έχει διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο, για διαπίστωση της 
τήρησης των πιο πάνω όρων.  Επίσης δεν έχει διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο για να 
διαπιστωθεί η ορθότητα των αποθεµάτων.  Καταµέτρηση αποθεµάτων έγινε από την αδειούχο 
εταιρεία στις 8.12.98, κατά την οποία προέκυψαν συσσωρευµένα ελλείµµατα, συνολικής αξίας 
£317.591,35, µε αναλογούντες δασµούς και φόρους ύψους £236.511, οι οποίοι εισπράχθηκαν 
στις 29.9.99.  Σηµειώνεται ότι στα αποτελέσµατα της καταµέτρησης των αποθεµάτων 
παρουσιάστηκαν ψηλά ποσοστά απώλειας στα οινοπνευµατώδη ποτά και τα τσιγάρα (12,7% 
και 11% αντίστοιχα). 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος των αποθεµάτων έγινε και από την Υπηρεσία µου και προέκυψαν 
διάφορα προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 
αποθεµάτων.  Το µηχανογραφικό σύστηµα παρουσίαζε προβλήµατα και δεν υπήρχαν ορθά 
λογιστικά υπόλοιπα των αποθεµάτων, για να συγκριθούν µε τα πραγµατικά αποθέµατα που 
καταµετρήθηκαν.  Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, η διαρρύθµιση των αποθεµάτων δεν ήταν 
ικανοποιητική, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η καταµέτρηση τους.  Επίσης παρατηρήθηκε 
ότι η παρουσία Τελωνειακού Λειτουργού στον Αερολιµένα Πάφου δεν καλύπτει όλο το 24ωρο, 
ενώ οι παραλαβές των εµπορευµάτων ελέγχονται εκ των υστέρων και  τυπικά µόνο. 

Υπέδειξα ότι το Τµήµα πρέπει να διενεργεί συχνά έλεγχο κατά την παραλαβή των 
εµπορευµάτων από τα καταστήµατα, για διαπίστωση ότι δεν υπάρχει περιθώριο διοχέτευσης 
των εµπορευµάτων στην επιτόπια αγορά.  Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, επειδή, όπως 
φαίνεται, δεν υπάρχει διαχωρισµός καθηκόντων όσο αφορά την παραλαβή των εµπορευµάτων 
και τη χρήση ταµειακής µηχανής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα διοχέτευσης 
εµπορευµάτων στην επιτόπια αγορά, τα οποία να παρουσιάζονται ως πωληθέντα 
αδασµολόγητα είδη. 

4.54.2 Ιδιωτική αποθήκη αποταµίευσης 6.113.  Η πιο πάνω αποθήκη λειτουργεί στο 
Αεροδρόµιο Λάρνακας από 1.5.96, στο όνοµα των Κυπριακών Αερογραµµών, µε αποκλειστικό 
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στην αποθήκη 
φυλάγονται και εµπορεύµατα που ανήκουν στη θυγατρική εταιρεία Eurocypria Airlines, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τον ανεφοδιασµό των αεροσκαφών της.  Η φύλαξη εµπορευµάτων, τα 
οποία δεν ανήκουν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία, συνιστά παράβαση των όρων λειτουργίας της 
αποθήκης. 

Παρά τις επανειληµµένες υποδείξεις του Τµήµατος, τόσο οι Κυπριακές Αερογραµµές, κάτοχος 
της πιο πάνω αποθήκης, όσο και η θυγατρική εταιρεία Eurocypria, παρέλειψαν να υποβάλουν 
καταστάσεις διακίνησης των εµπορευµάτων της εταιρείας Eurocypria στην αποθήκη αυτή. 

Το Τµήµα Τελωνείων εντόπισε την απουσία ελέγχου των ελλειµµάτων αδασµολόγητων ειδών 
που πωλούνται στα αεροσκάφη και, µετά από παραστάσεις προς τις Κυπριακές Αερογραµµές, 
διευθετήθηκε η καταβολή των αναλογούντων δασµών και φόρων από τα εν λόγω ελλείµµατα 
από 1.1.99 και µεταγενέστερα.  Με επιστολή µου προς το Τµήµα παρατήρησα ότι δεν έγινε 
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οποιαδήποτε έρευνα για να διαπιστωθεί το ύψος των ελλειµµάτων για την περίοδο από 1.5.96 
µέχρι 31.12.98 και ότι οι Κυπριακές Αερογραµµές δεν έχουν γνωστοποιήσει επίσηµα στο Τµήµα 
το ύψος των ελλειµµάτων αυτών.  Επίσης εξέφρασα την άποψη ότι η απαλλαγή των Κυπριακών 
Αερογραµµών από τις πιο πάνω υποχρεώσεις για την πιο πάνω περίοδο δεν έχει νοµική 
κάλυψη. 

4.54.3 Καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών �Good Buy Shop Ltd�.  Από δειγµατοληπτική 
καταµέτρηση αποθεµάτων στις πιο πάνω αποθήκες διαπιστώθηκαν διαφορές.  Εισπράχθηκαν 
οι αναλογούντες δασµοί και φόροι για τα ελλείµµατα, τα οποία ανέρχονταν σε £1.407, ενώ τα 
πλεονάσµατα καταχωρίστηκαν στο σχετικό Καθολικό. 

4.54.4 Ειδικές ιδιωτικές αποθήκες αποταµίευσης (καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών) 
που λειτουργούν στα λιµάνια.  Το σύστηµα ελέγχου των αποθεµάτων παρουσιάζει 
αδυναµίες, επειδή, µε την εισαγωγή των εµπορευµάτων στα καταστήµατα, αυτά χάνουν την 
ταυτότητα τους και οµαδοποιούνται σε κλάσεις, σύµφωνα µε την τιµή πώλησης τους, η οποία 
καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του ιδιοκτήτη.  Για παράδειγµα, στην κλάση 15.9 
κατατάσσονται ρολόγια αξίας £500 και πάνω, πράγµα που σηµαίνει ότι όλα τα ρολόγια της 
κλάσης αυτής θεωρούνται τα ίδια, ανεξαρτήτως αξίας.  Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν 
τα οινοπνευµατώδη ποτά, τα οποία κατατάσσονται σύµφωνα µε το περιεχόµενο της φιάλης, και 
τα τσιγάρα.  Η πιο πάνω διαδικασία αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο κάλυψης ελλειµµάτων 
προϊόντων µεγάλης αξίας µε προϊόντα µικρότερης αξίας, µε αποτέλεσµα την απώλεια δασµών 
και φόρων. 

΄Εγιναν αρκετές συσκέψεις για µελέτη και βελτίωση του συστήµατος, χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσµα.  Εξέφρασα την άποψη ότι θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα σύγχρονο σύστηµα 
διαχείρισης αποθεµάτων, π.χ. µε γραµµοποιηµένο κωδικό κάθε προϊόντος (bar code), έτσι ώστε 
η διακίνηση εµπορευµάτων να καταγράφεται αυτόµατα και να υπάρχει αναλυτική κατάσταση 
αποθεµάτων, η οποία να µπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγµή. 

Το Τµήµα συµµερίζεται την άποψη µου, αναφέροντας ότι το όλο θέµα θα ληφθεί υπόψη µέσα 
στα ευρύτερα πλαίσια της µηχανογράφησης των δραστηριοτήτων του. 

4.54.5 Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Λάρνακας - Τελωνειακός έλεγχος.  ∆ιαπιστώθηκε και 
πάλι ότι η επίβλεψη της Ελεύθερης Βιοµηχανικής Ζώνης από το Τελωνείο είναι ανύπαρκτη.  Οι 
είσοδοι/έξοδοι της Ελεύθερης Ζώνης είναι ανοικτοί καθ� όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ  µέσα στην 
Ελεύθερη Ζώνη διαµένει µε την οικογένεια του ιδιοκτήτης εταιρείας. 

Γενικά ο έλεγχος της Ελεύθερης Ζώνης παρουσιάζει αδυναµίες, για τους πιο κάτω λόγους. 

• Αρκετά έγγραφα δε βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους των βιοµηχανικών 
µονάδων. 

• ∆εν τηρούνται συγκεντρωτικές καταστάσεις εισαγωγών/εξαγωγών κάθε µονάδας,  ώστε 
να φαίνεται το υπάρχον απόθεµα ανά πάσα στιγµή και να µπορεί να γίνεται ο σχετικός 
έλεγχος. 

• Για τις µεταποιητικές µονάδες δεν υπάρχουν πρότυπα παραγωγής που να δείχνουν το 
συντελεστή απόδοσης, τη φύρα στην επεξεργασία της πρώτης ύλης κ.τ.λ.,ώστε  να 
διευκολύνεται ο έλεγχος των αποθεµάτων. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις το αναφερόµενο κόστος (warehousing value) στα έγγραφα 
εξαγωγών/πωλήσεων δεν είναι ορθό. 
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Το Τµήµα ανέφερε ότι η σχετική νοµοθεσία και οι διαδικασίες ελέγχου των Ελεύθερων Ζωνών 
µελετώνται µέσα στα πλαίσια εναρµόνισης της Τελωνειακής Νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό 
Κεκτηµένο. 

4.54.6 Αποθήκες Αποταµίευσης 

(α) Εντοπισµός κλειστών φακέλων.  Από τον έλεγχο των κλειστών φακέλων Αποθηκών 
Αποταµίευσης παρατηρήθηκαν και πάλι διάφορες αδυναµίες στο σύστηµα παρακολούθησης 
των φακέλων, µε ενδεχόµενο φάκελοι, οι οποίοι ελλείπουν για οποιοδήποτε λόγο από το 
αρχείο, να µην αναζητούνται.  ΄Εγιναν εισηγήσεις για βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου.  

(β) ΄Ελεγχος κλειστών φακέλων αποθηκών αποταµίευσης και δηλωτικών πλοίων στο 
Επαρχιακό Τελωνείο Λεµεσού.  Παρατηρήθηκε ότι στον Κλάδο Αποθηκών Αποταµίευσης του 
Σταθµού εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στον έλεγχο κλειστών φακέλων, µε 
αποτέλεσµα η είσπραξη δασµών και φόρων, που πιθανόν να προκύψουν από τον έλεγχο, να 
είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. 

(γ) ΄Εκτακτες επιθεωρήσεις.  Από τις έκτακτες επιθεωρήσεις διάφορων αποθηκών που 
διεξήχθηκαν από το Τµήµα και την Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκαν διάφορες αδυναµίες και 
προβλήµατα, τα οποία οφείλονται, εν µέρει,  στις αδυναµίες και ελλείψεις του ελέγχου από το 
Τµήµα.  Αναφέρονται τα πιο κάτω ενδεικτικά παραδείγµατα. 

(i) Σε διάφορες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν σηµαντικά ελλείµµατα ή πλεονάσµατα στα 
αποθέµατα.  Σε µια περίπτωση, τα αποθέµατα δεν ήταν κατάλληλα τοποθετηµένα και 
σηµασµένα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει δειγµατοληπτικός έλεγχος.  
Αποφασίστηκε να γίνει γενικός έλεγχος των αποθεµάτων, που είναι αρκετά χρονοβόρος, 
από τον οποίο προέκυψαν ελλείµµατα συνολικής αξίας £7.411, µε αναλογούντες δασµούς 
και φόρους ύψους £4.140. 

(ii) Σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνταν οι σχετικοί Κανονισµοί και οι όροι άδειας 
λειτουργίας των αποθηκών: 

• Εµπορεύµατα που είχαν εκτελωνιστεί βρίσκονταν στους χώρους των αποθηκών. 

• Αδασµολόγητα εµπορεύµατα βρίσκονταν εκτός των εγκεκριµένων χώρων ή 
µετακινούνταν από µια αποθήκη σε άλλη χωρίς την άδεια του Τµήµατος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται εξώδικη διευθέτηση, µε την επιβολή 
συµβιβαστικού ποσού από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος. 

(iii) Σε µια περίπτωση, όπου διαπιστώθηκε, από τις 5.4.99, ότι ο ιδιοκτήτης είχε εγκαταλείψει 
την Κύπρο και είχε γίνει παράνοµη µετακίνηση εµπορευµάτων, δεν έχει προχωρήσει η 
διερεύνηση και, µετά από σχετική παρατήρηση µου, το Τµήµα προέβη σε πλήρη έλεγχο 
της αποθήκης και για τις διαφορές που διαπιστώθηκαν έχουν απαιτηθεί οι αναλογούντες 
δασµοί και φόροι.  Εξάλλου, στην περίπτωση της Γενικής Αποθήκης Αποταµίευσης 5.122, 
διαπιστώθηκε και πάλι ότι το οφειλόµενο ποσό των £33.694 εξακολουθεί να εκκρεµεί.  
Σηµειώνεται ότι το ποσό αυτό είναι υπόλοιπο οφειλών από διαφορές που προέκυψαν 
κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο στις 25 και 26 Ιανουαρίου 1995.  

4.54.7 Τελωνισµός οχηµάτων τύπου σαλούν στην κατηγορία των �VAN�.  Από σχετική 
έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσοστό πέρα από  το 60% των εγγραφών καινούριων οχηµάτων, 
τύπου σαλούν, λανθασµένα τελωνίζονται και στη συνέχεια εγγράφονται στην κατηγορία των 
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�VAN�, επειδή τα οχήµατα αυτά δεν είναι �VAN� εκ κατασκευής, αλλά µετατρέπονται εκ των 
υστέρων µε διάφορες µικροπροσθήκες.  Από το 1990 µέχρι σήµερα τελωνίστηκαν παράτυπα 
ως �VAN� 16399 οχήµατα τύπου σαλούν.  Ως αποτέλεσµα, το Κράτος δεν εισπράττει σηµαντικά  
ποσά δασµών και φόρων κατανάλωσης, τα οποία θα εισέπραττε αν τα πιο πάνω οχήµατα 
τελωνίζονταν στην ορθή κατηγορία των σαλούν.  Η διαφορά σε δασµούς και φόρους 
κατανάλωσης κυµαίνεται από £3.500 µέχρι £9.000 κατά όχηµα.  Από το 1990 µέχρι σήµερα η 
συνολική απώλεια σε δασµούς και φόρους κατανάλωσης, νοουµένου ότι τα πιο πάνω οχήµατα 
θα τελωνίζονταν στην κατηγορία των σαλούν, υπολογίζεται σε πέρα  από  £90 εκ. 

Για επίλυση του προβλήµατος εισηγήθηκα όπως, λόγω της µείωσης του εισαγωγικού δασµού 
από 71,7% την 1.1.89, σε 10% την 1.1.98, για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και για 
χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από 42,8% σε µηδέν, το Τµήµα Τελωνείων και το Τµήµα 
Οδικών Μεταφορών συνεργαστούν, για πλήρη και οµοιόµορφη εφαρµογή της νοµοθεσίας, έτσι 
ώστε µόνο τα εκ κατασκευής οχήµατα �VAN� να κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.  
Εισηγήθηκα επίσης όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο εξίσωσης των φόρων κατανάλωσης 
οχηµάτων τύπου �VAN� µε αυτούς των ιδιωτικών οχηµάτων τύπου σαλούν. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, µε επιστολή του προς τους Συνδέσµους 
Εισαγωγέων Οχηµάτων, τους πληροφόρησε ότι, για οχήµατα που θα παραγγελθούν από τις 
5.6.2000 και µεταγενέστερα, θα εφαρµόζονται αυστηρά οι σχετικοί Κανονισµοί και πολλά 
οχήµατα δε θα εγγράφονται πια ως εµπορικά. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι εξετάζεται το θέµα της 
φορολόγησης των οχηµάτων τύπου VAN, µέσα στα γενικότερα πλαίσια της φορολογίας των 
επιβατικών οχηµάτων, η οποία αποτελεί µέρος της γενικότερης φορολογικής µεταρρύθµισης 
που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση. 

4.54.8 ΄Ελεγχος δηλωτικών πλοίων και αεροσκαφών.  Από έλεγχο που διενέργησε η 
Υπηρεσία µου στο Τµήµα Τελωνείων Λευκωσίας και Τµήµα Τελωνείων Λεµεσού, διαπιστώθηκε 
ότι σηµαντικός αριθµός κλειστών φακέλων δηλωτικών πλοίων και αεροσκαφών (inward 
manifest) δεν είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε εκκρεµότητα για αρκετά χρόνια, µε αποτέλεσµα 
η είσπραξη δασµών και φόρων, που πιθανόν να προέκυπταν από τον έλεγχο, να είναι πολύ 
δύσκολη, αν όχι αδύνατη. 

4.54.9 Τελωνειακή αξία µεταχειρισµένων οχηµάτων.  Λόγω της σηµαντικής αύξησης των 
εγγραφών των µεταχειρισµένων οχηµάτων, οι οποίες αποτελούν ποσοστό πέρα από το 65% 
των νέων εγγραφών, και της αλλαγής της βάσης τελωνισµού των οχηµάτων αυτών, από την 
εκτιµηµένη αξία στην τιµολογιακή, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να στερείται περίπου το 38% των 
δασµών και φόρων που εισέπραττε µε το προηγούµενο σύστηµα, εισηγήθηκα στο ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος την τροποποίηση του άρθρου 8 του περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόµου, ώστε η τιµολογιακή αξία να λαµβάνεται υπόψη µόνο για σκοπούς 
εισαγωγικών δασµών, ενώ για σκοπούς φόρων κατανάλωσης να γίνεται εκτίµηση της αξίας των 
οχηµάτων, όταν αυτά θα είναι έτοιµα για εγγραφή. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι έγινε αποδεκτή η εισήγηση µου και στις 
26.1.98 εισηγήθηκε την τροποποίηση του Νόµου.  Το σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, που 
κατατέθηκε ως µέρος του φορολογικού πακέτου του 1998, απορρίφθηκε από τη Βουλή στις 
28.5.98 και το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι προσπαθεί, µε όλα τα µέσα που έχει στη διάθεση 
του, για την αναχαίτιση των κινδύνων από τυχόν υποτιµολόγηση. 
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4.54.10 Υποτιµολόγηση µεταχειρισµένων εισαγόµενων αυτοκινήτων από την Ιαπωνία.  
Από το Επαρχιακό Γραφείο στην Πάφο κατασχέθηκαν αριθµός µεταχειρισµένων αυτοκινήτων 
που εισήχθηκαν από την Ιαπωνία από µια εταιρεία, για σκοπούς διερεύνησης κατά πόσο οι 
δηλωθείσες τιµές είναι οι πραγµατικές. 

Με βάση επίσηµα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από τις Ιαπωνικές Τελωνειακές Αρχές, 
διαπιστώθηκε σοβαρή υποτιµολόγηση για τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις εισαγωγής 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, του ίδιου εισαγωγέα, για 93 συνολικά αυτοκίνητα, µε 
υποτιµολόγηση της τάξης του 50% έως 58%. 

Από τα πιο πάνω αυτοκίνητα τελωνίστηκαν 63 σε διάφορες ηµεροµηνίες, µε την καταβολή των 
αναλογούντων δασµών και φόρων, βάσει της τιµολογιακής τους τιµής, και, ταυτόχρονα, µετά 
από αίτηση του εισαγωγέα, µε την κατάθεση χρηµατικής παρακαταθήκης ή τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής, µέχρι να διερευνηθεί κατά πόσο οι δηλωθείσες τιµές ήταν οι πραγµατικές.  
΄Ενα αυτοκίνητο πωλήθηκε σε προσωρινό επισκέπτη, στον οποίο και παραχωρήθηκε µε 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι, µετά την κατάσχεση των πιο πάνω αυτοκινήτων, άλλοι εισαγωγείς 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων κατέθεσαν δηλώσεις, αποδεχόµενοι τη διευθέτηση των 
εκκρεµουσών υποθέσεων τους, όπου υπήρχαν δικές τους χρηµατικές παρακαταθήκες, µε βάση 
τις ενδεικτικές τιµές του Τµήµατος Τελωνείων. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το ολικό ποσό υποτιµολόγησης για τα 63 
αυτοκίνητα που τελωνίστηκαν µε την πληρωµή των δασµών και φόρων ήταν £138.583 και η 
συνολική διαφορά σε δασµούς και φόρους ανερχόταν στο ποσό των £135.324.  Επειδή ο 
τελωνισµός των περισσότερων αυτοκινήτων επιτράπηκε µε την κατάθεση χρηµατικών 
παρακαταθηκών και τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που κάλυπταν συνολικό ποσό 
£104.902, το οποίο και εισπράχθηκε, παρέµεινε απαιτητό υπόλοιπο ποσό ύψους £30.422. 

4.54.11 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Κλάδο ∆ιασαφήσεων Εισαγωγών 
Αγαθών.  Στον πιο πάνω Κλάδο έχουν εγκατασταθεί 13 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τον 
έλεγχο των διασαφήσεων για εισαγόµενα αγαθά.  Ο αριθµός των διασαφήσεων κυµαίνεται 
µεταξύ 8000 και 11000 το µήνα.  Παρατηρήθηκε ότι η αξιοποίηση του εξοπλισµού αυτού 
βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, εφόσον µόνο το 18% των διασαφήσεων ελέγχεται 
µηχανογραφικά.  Ο Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός Λεµεσού ανέφερε ότι ο Κλάδος Ελέγχου 
∆ιασαφήσεων, από τις αρχές του 2000, έχει στελεχωθεί κατάλληλα και τα προβλήµατα και 
αδυναµίες που έχουν παρουσιαστεί θα ξεπεραστούν και ότι αναµένεται η πλήρης αξιοποίηση 
του τερµατικού εξοπλισµού. 

4.54.12 ∆ικαιώµατα υπερωριών.  Η δαπάνη για υπερωριακή εργασία τελωνειακών 
υπαλλήλων ανήλθε σε £2.415.084, σε σύγκριση µε £2.066.077 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε 
αύξηση £349.007, ενώ τα έσοδα από τέλη υπερωριών ήταν £1.859.612, σε σύγκριση µε 
£1.475.477 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £384.135.  Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει 
ότι οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση, που έγιναν κατά τα έτη 1999 και 1998, 
υπερέβησαν τα έσοδα από τέλη υπερωριών κατά £555.472 και £590.630, αντίστοιχα.  Η 
διαφορά που παρατηρείται µεταξύ των ποσών που πληρώνονται και εκείνων που εισπράττονται 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τµήµα για τη διακίνηση 
επιβατών στους αερολιµένες Λάρνακας και Πάφου, για τις οποίες δεν εισπράττονται τέλη 
υπερωριών.  Σηµειώνεται ότι τα ποσά που πληρώθηκαν κατά τα έτη 1999 και 1998 για 
υπερωριακή απασχόληση ισοδυναµούν µε το 35,8% και 32,7%, αντίστοιχα, των µισθών και 
άλλων επιδοµάτων που πληρώθηκαν στο προσωπικό.  
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Μέρος Β 

4.54.13 Σηµειώµατα απαίτησης.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι ένα µεγάλο ποσοστό των 
σηµειωµάτων απαίτησης πληρωµής δασµών (σχετικά µε ελλείµµατα αποθεµάτων σε αποθήκες 
αποταµίευσης) στα Επαρχιακά Γραφεία Λευκωσίας και Λεµεσού εκκρεµούν.  Αρκετά από αυτά 
έχουν παραπεµφθεί στο Αρχιτελωνείο για λήψη δικαστικών µέτρων. 

4.54.14 ∆ασµολογικές απαλλαγές οχηµάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, σε 
εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (υπεράκτιες εταιρείες).  Παρατηρήθηκαν και πάλι 
περιπτώσεις υπεράκτιων εταιρειών, όπου, ενώ  η άδεια λειτουργίας τους ανακλήθηκε από την 
Κεντρική Τράπεζα,  τα οχήµατα και άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν τακτοποιήθηκαν 
δασµολογικά. 

4.54.15 Φόρος κατανάλωσης για τα τσιγάρα.  Με την ελευθεροποίηση της λιανικής τιµής 
πώλησης των τσιγάρων (Κ.∆.Π. 277/97 ηµερ. 18.9.97), βασικές πρόνοιες του περί 
Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου, Τρίτος Πίνακας, όπου καθορίζεται ο 
σχετικός φόρος, δεν είναι δυνατό να τυγχάνουν πλήρους εφαρµογής.  Παρατήρησα ότι 
επιβάλλεται η προώθηση τροποποίησης της νοµοθεσίας, ώστε να συνάδει µε τα νέα δεδοµένα, 
καθότι οποιαδήποτε διακύµανση της τιµής λιανικής πώλησης επηρεάζει τα µέγιστα την 
αντίστοιχη φορολογία. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι έγινε αποδεκτή η εισήγηση µου και επιχείρησε 
τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας µέσω του φορολογικού πακέτου που κατατέθηκε στη 
Βουλή στις 28.5.98, το οποίο όµως δεν εγκρίθηκε, και ότι αναµένει την επαναπροώθηση του 
θέµατος από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

4.54.16 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής Κανονισµοί του 1968.  Αρκετά εµπορεύµατα που 
εισήχθηκαν προσωρινά σύµφωνα µε τους περί Προσωρινής Εισαγωγής Κανονισµούς του 1968, 
ως �Ιδιωτικά Οχήµατα και Αεροσκάφη�, �Εµπορικά ∆είγµατα�, �Εµπορεύµατα για Εκθέσεις�, 
�Εµπορικά Οχήµατα και Αεροσκάφη� και �Επεξεργασίας�, εξακολουθούν να παραµένουν στη 
∆ηµοκρατία για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την προσωρινή εισαγωγή τους.  Σύµφωνα µε το 
Τµήµα, οι αδυναµίες και ελλείψεις που παρατηρούνται στο σύστηµα παρακολούθησης και 
ελέγχου των εµπορευµάτων που εισάγονται προσωρινά θα υπερπηδηθούν, σε µεγάλο βαθµό, 
όταν τεθεί σε λειτουργία το νέο βελτιωµένο λογισµικό πρόγραµµα, το οποίο βρίσκεται στο 
αρχικό στάδιο της εφαρµογής του. 

Πληροφορήθηκα ότι µέρος του νέου βελτιωµένου λογισµικού συστήµατος τέθηκε σε εφαρµογή,  
παρουσιάζει όµως σοβαρά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα οι αδυναµίες και ελλείψεις να 
συνεχίζονται. 

4.54.17 Παραχώρηση δεύτερου αδασµολόγητου οχήµατος σε αλλοδαπό προσωπικό 
υπεράκτιων εταιρειών.  Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποδέκτηκε την προσφυγή υπεράκτιας 
εταιρείας και ακύρωσε την απόφαση του Τµήµατος για µη παραχώρηση δεύτερου 
αδασµολόγητου οχήµατος στη σύζυγο αλλοδαπού υπαλλήλου, η οποία είχε κυπριακή 
υπηκοότητα.  Επειδή η πιο πάνω απόφαση του Τµήµατος βασίστηκε στη Γνωστοποίηση 41, 
στην οποία δεν τίθεται θέµα υπηκοότητας, εισηγήθηκα όπως τεθούν σαφή κριτήρια για την 
παραχώρηση  δεύτερου  αδασµολόγητου οχήµατος  και όπως το όλο θέµα ρυθµιστεί 
νοµοθετικά. 

Το Τµήµα ετοίµασε τροποποιητικό νοµοσχέδιο που αφορά την Κλάση 01.18 του Τέταρτου 
Πίνακα του περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου, στο οποίο 
προβλέπεται, µεταξύ άλλων, και η νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. 
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΄Οπως πληροφορήθηκα, τα συµπεράσµατα της Ειδικής Επιτροπής Εναρµόνισης στον τοµέα 
των υπεράκτιων εταιρειών είναι ότι τα δασµολογικά κίνητρα που προσφέρονται αντίκεινται στο 
Κοινοτικό Κεκτηµένο και ότι  το θέµα έχει παραπεµφθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών για 
περαιτέρω µελέτη. 

4.54.18 Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

Μέρος Α 

(α) Γενικά. Οι εισπράξεις για φόρο προστιθέµενης αξίας ανήλθαν σε £254,3 εκ., σε σύγκριση 
µε £245 εκ. το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £9,3 εκ. ή 3,8%.  Οι επιστροφές φόρου 
ανήλθαν σε £18,2 εκ., σε σύγκριση µε £19,2 εκ. το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £0,99 εκ. 
ή 5,2%. 

(β) Καθυστερηµένοι φόροι.  Στις 31.12.99 το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων και τόκων, που οφείλονταν από πρόσωπα που 
υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, ήταν £21,4 εκ., σε σύγκριση µε £18 εκ. το 1998.  Για  
είσπραξη των καθυστερήσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο, διενεργούνται δικαστικές διώξεις,  
κατασχέσεις αγαθών, καθώς και διάλυση εταιρειών.   Στις καθυστερήσεις περιλαµβάνεται ποσό 
£3,2 εκ. που οφείλεται από 363 πρόσωπα, τα οποία κήρυξαν πτώχευση, και ποσό £5,9 εκ. που 
οφείλεται από 2722 πρόσωπα, των οποίων η εγγραφή στο µητρώο Φ.Π.Α. ακυρώθηκε. 

(γ) Εισπρακτικά µέτρα.  Η Υπηρεσία εφαρµόζει διάφορα µέτρα για είσπραξη των 
καθυστερηµένων οφειλών, όπως επιστολή απαίτησης εξόφλησης χρέους, κατάσχεση αγαθών, 
διάλυση εταιρειών και πολιτική αγωγή.  ΄Οπως φαίνεται από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, η 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών είναι περιορισµένη, ενώ οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται είναι χρονοβόρες. 

(δ) Ποινικές διώξεις.  Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να κινήσει ποινικές διώξεις εναντίον 
προσώπων τα οποία δε διευθετούν τις οφειλές τους.  Μέχρι τις 31.12.99 κινήθηκαν 2411 
διώξεις.  Στις 635 περιπτώσεις οι οφειλές διευθετήθηκαν και η δίωξη αποσύρθηκε.  Θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι ο αριθµός των ποινικών διώξεων είναι πολύ µικρός, σε σχέση µε τον αριθµό 
των προσώπων που παρουσιάζουν καθυστερηµένες οφειλές. 

(ε) Καθυστερήσεις στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι 
καθυστέρηση από µέρους αρκετών προσώπων να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.  
Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία προβαίνει στην ετοιµασία φορολογιών µε βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία και επιβάλλει τις επιβαρύνσεις και τους τόκους που προνοούνται από το 
Νόµο. Στις 31.12.99 το ποσό των φορολογιών αυτών ήταν £39,2 εκ., σε σύγκριση µε £32,5 εκ. 
το 1998. 

(στ)  Επιτόπιοι έλεγχοι.  Ο αριθµός των επιτόπιων ελέγχων που πραγµατοποίησε η 
Υπηρεσία κατά το 1999 κάλυψε µόνο το 2% των εγγεγραµµένων προσώπων.  Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη µη ικανοποιητική στελέχωση της Υπηρεσίας.  Αναµένεται ότι, µε την πλήρωση των 
κενών θέσεων, η οποία έγινε προς το τέλος του έτους, και τη συνεχή επιµόρφωση του 
προσωπικού, η κατάσταση θα βελτιωθεί.  Το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων από την 1.7.92 
είναι 3091 (8,3% των εγγεγραµµένων προσώπων), µε συνολικές βεβαιώσεις φόρου £14,6 εκ.  
Εξέφρασα την άποψη ότι ο πολύ περιορισµένος αριθµός ελέγχων συνεπάγεται αυξηµένο 
κίνδυνο απώλειας εσόδων, καθώς στις πλείστες περιπτώσεις προκύπτει βεβαίωση φόρου, αλλά 
και επειδή, σύµφωνα µε το Νόµο, η φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων από τα 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα είναι υποχρεωτική µόνο για περίοδο 7 χρόνων. 
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Από την Υπηρεσία έγιναν επίσης από την 1.7.92 µέχρι σήµερα 2978 επιτόπιοι έλεγχοι 
επιστροφής φόρου και προέκυψαν βεβαιώσεις φόρου ύψους £4,9 εκ. 

4.54.19 ∆ιεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου.  Για τα θέµατα Φ.Π.Α. έχει διεξαχθεί 
διαχειριστικός έλεγχος, του οποίου τα συµπεράσµατα αναφέρονται στο Μέρος 3 της ΄Εκθεσης 
µου για το 1998.  Σύνοψη των εισηγήσεων µου, µαζί µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι 
σήµερα, αναφέρονται στο Μέρος 3 της παρούσας ΄Εκθεσης (Προηγούµενοι ∆ιαχειριστικοί 
΄Ελεγχοι). 

4.55 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μέρος Α 
4.55.1 Αγορά µηχανογραφικού εξοπλισµού, προγραµµάτων και υπηρεσιών.  Αρκετά έργα, 
κόστους πέρα από £0,5 εκ., τα οποία περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό, π.χ. Σύστηµα Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α., Μηχανογράφηση Πολεοδοµικών Αδειών, Ανάπτυξη Ιστοσελίδων στο Internet κ.τ.λ., για 
διάφορους λόγους δεν έχουν υλοποιηθεί.  Αναφορικά µε το Γενικό Σχέδιο Μηχανογράφησης, από το 
ποσό των £7.450.000, δαπανήθηκε το ποσό των £5.280.000 µόνο, δηλαδή περίπου 29% του ποσού 
παραµένει αδαπάνητο. 

4.55.2 Ανάγκες σε µικροϋπολογιστές.  Το Τµήµα στις πλείστες περιπτώσεις αδυνατεί να 
ικανοποιήσει έγκαιρα τις ανάγκες του ∆ηµοσίου σε µικροϋπολογιστές, επειδή αρκετά Τµήµατα δεν 
υποβάλλουν, όταν τους ζητείται, τις ανάγκες τους, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο ορθός και 
έγκαιρος προγραµµατισµός για την αγορά τους, πέρα από την αύξηση του διοικητικού κόστους. 

4.55.3 Αποδοχή εξοπλισµού.  Τα πιστοποιητικά αποδοχής εξοπλισµού δε συµπληρώνονται 
οµοιόµορφα και δεν περιλαµβάνουν πάντοτε όλα τα αναγκαία στοιχεία, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εξακριβωθεί τι ακριβώς παραλήφθηκε από τον προµηθευτή και, κατά 
συνέπεια, τι πρέπει να πληρωθεί από το Τµήµα. 

Επίσης, όπως ανέφερε και ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Τµήµα 
προβληµατίζεται ως προς το ποιος εξοπλισµός θα πρέπει να πληρωθεί, λόγω του ότι ο προµηθευτής 
παραδίνει εξοπλισµό διαφορετικό από εκείνο της παραγγελίας. 

4.56 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 
Μέρος Α 

4.56.1 Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου προέρχονται αποκλειστικά από 
κρατική χορηγία.  Κατά το 1999 ανήλθαν σε £80.833 και οι πληρωµές σε £83.866, σε σύγκριση 
µε £52.507 και £59.687 το 1998, αντίστοιχα.  Στις 31.12.99 το πιο πάνω Ταµείο δεν παρουσίαζε 
υπόλοιπο. 

4.57 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

4.57.1 Εκτέλεση Προϋπολογισµού 

(α)   Αδαπάνητα ποσά.  Σε αρκετά Κονδύλια του Προϋπολογισµού παρέµειναν σηµαντικά 
ποσά αδαπάνητα και υπέδειξα όπως γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός των αναγκών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα.  Το Υπουργείο αποδίδει τη µη πλήρη εκτέλεση 
των προγραµµάτων του σε αστάθµητους παράγοντες. 
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(β)   Εκτέλεση έργων.  Αριθµός έργων που αφορούν τη βελτίωση και επέκταση σχολείων ή 
την κατασκευή αθλητικών αιθουσών, παρόλο που συµπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό, 
εντούτοις δεν εκτελέστηκαν το 1999, αλλά εκτελέστηκαν άλλα έργα, για τα οποία δεν υπήρχε 
σχετική πρόνοια στους Προϋπολογισµούς.  Μερικά από τα έργα που περιλαµβάνονταν στον 
Προϋπολογισµό και δεν εκτελέστηκαν είναι η αίθουσα ενόργανης γυµναστικής στο Λύκειο 
Αποστόλου Βαρνάβα (£80.000), η αίθουσα πολλαπλής χρήσης Β΄ Τεχνικής Λεµεσού, Α΄ Φάση 
(£100.000), η διαµόρφωση γηπέδου, Α΄ Φάση, της Ξενοδοχειακής Σχολής Λεµεσού (£20.000), 
η κατασκευή δύο γηπέδων, επίστρωση υφιστάµενων γηπέδων και βελτίωση αίθουσας 
γυµναστικής στο Γυµνάσιο Λινόπετρας (£30.000), βελτιώσεις και ανέγερση β΄ κλιµακοστάσιου 
στο Α΄ ∆ηµοτικό Στροβόλου (£50.000), ενίσχυση ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατασκευή β΄ 
κλιµακοστάσιου του ∆ηµοτικού Αγίας Μαρίνας (£30.000) και η ανέγερση δύο αιθουσών 
διδασκαλίας στο Γυµνάσιο Καλογερόπουλου.  Οι αλλαγές στην εκτέλεση των έργων έγιναν µε 
την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, στην προσπάθεια εκτέλεσης του 
Προϋπολογισµού, παρουσιάστηκαν απροσδόκητα και ανυπέρβλητα προβλήµατα. 

(γ)   ∆απάνες για σχολικό αθλητισµό.  Το Κονδύλι για το σχολικό αθλητισµό, που αφορά 
κατά 80% κατασκευαστικά έργα, περιλήφθηκε και πάλι στον Τακτικό Προϋπολογισµό, ενώ 
έπρεπε, για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης του Προϋπολογισµού, οι δαπάνες για τα έργα 
αυτά να περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως.  Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και 
για τον Προϋπολογισµό του 2000, παρά την ενοποίηση και των τριών Προϋπολογισµών. 

4.57.2 Περιορισµένος χρόνος ετοιµασίας και υποβολής προσφορών.  Για προµήθεια και 
εγκατάσταση χωροδικτυώµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κιτίου και στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, 
ζητήθηκαν ξεχωριστές προσφορές.  Υποβλήθηκε µόνο µια προσφορά, και για τα δύο έργα, από 
τον ίδιο προσφοροδότη.  Ζήτησα από το Γενικό Λογιστή όπως διορίσει ad-hoc επιτροπή για να 
εξετάσει τους λόγους της περιορισµένης συµµετοχής, πράγµα που έγινε.  Η ad hoc επιτροπή 
εισηγήθηκε όπως ο χρόνος ετοιµασίας/υποβολής των προσφορών καθοριστεί στις 6 
εβδοµάδες, αντί στις 3 που προνοούσαν τα έγγραφα προσφορών της υπό εξέταση 
περίπτωσης, λόγος στον οποίο ενδεχοµένως να οφειλόταν, µεταξύ άλλων, η περιορισµένη 
συµµετοχή. 

Παρατήρησα ότι για την προσφορά κατασκευής µεταλλικής στέγης στο Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αγίου Αθανασίου, που προκηρύχθηκε µετά από  τις  πιο  πάνω  εισηγήσεις  της ad-hoc 
επιτροπής, καθορίστηκε και πάλι χρονικό διάστηµα για την ετοιµασία/υποβολή των προσφορών 
3 εβδοµάδων και οι όροι της προσφοράς, αναφορικά µε το δικαίωµα συµµετοχής, ήταν πιο 
περιοριστικοί από τις προηγούµενες προσφορές, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να είναι και 
πάλι περιορισµένος.  Ενώ τα έγγραφα της προσφοράς είχαν αγοράσει 7 προσφοροδότες, 
υπέβαλαν προσφορά µόνο 2, ενώ ένας από τους υπόλοιπους 5 προσφοροδότες, που δεν 
υπέβαλαν προσφορά, παραπονέθηκε γραπτώς για την τροποποίηση των όρων συµµετοχής 
στην προσφορά. 

4.57.3 Συµβόλαια εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης και ηλεκτρολογικών εργασιών σε 
υφιστάµενα σχολικά κτίρια του ∆ηµοσίου.  Για τα πιο πάνω συµβόλαια, που είναι συνήθως 
διάρκειας 3 µηνών, παρέρχεται χρονικό διάστηµα 1-2 µηνών, από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβολαίων, που είναι και η ηµεροµηνία 
έναρξης των εργασιών.  Λόγω της φύσης των εργασιών, που απαιτεί αυστηρό προγραµµατισµό 
για  να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των Σχολείων, ζήτησα το Μάιο 
2000 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου όπως µελετηθούν τρόποι επίσπευσης της 
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διαδικασίας υπογραφής των συµβολαίων και ληφθούν µέτρα για την έγκαιρη ανανέωση της 
ισχύος των εγγυητικών για την πιστή εκτέλεση των συµβολαίων, επειδή, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η ισχύς των εγγυητικών έληγε προτού αποπερατωθεί το έργο, µε αποτέλεσµα να 
παραµένει εκτεθειµένο το ∆ηµόσιο. 

4.57.4 Γυµνάσιο Επισκοπής.  Το Φεβρουάριο 1999, το Ανώτατο ∆ικαστήριο µε απόφαση του 
αποδέχθηκε την προσφυγή προσφοροδότη για την ανέγερση του πιο πάνω έργου και ακύρωσε 
την κατακύρωση της προσφοράς στο χαµηλότερο προσφοροδότη.  Η απόφαση του 
∆ικαστηρίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Υπουργείο ανέθεσε στο χαµηλότερο προσφοροδότη 
την εκτέλεση του έργου, χωρίς να απαιτήσει από αυτό να παρουσιάσει αναβαθµισµένη άδεια 
εγγραφής του, απαίτηση που αποτελούσε αναπόσπαστο όρο της προσφοράς.  Ως επακόλουθο, 
το ∆ηµόσιο ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει αποζηµιώσεις.  Ο Γενικός Λογιστής, µε επιστολή 
του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ζήτησε τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και για 
το σκοπό αυτό ορίστηκε, το Μάιο 1999, ερευνών λειτουργός.  Σύµφωνα µε το πόρισµα της 
έρευνας, καταλογίζονταν ευθύνες στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, κυρίως στο 
Συντονιστή του ΄Εργου, ο οποίος είχε την ευθύνη της εφαρµογής των όρων του συµβολαίου. 

4.57.5 Λύκειο Παλιοµετόχου-Κοκκινοτριµιθιάς.  Στην παράγραφο 4.58.4 της ΄Εκθεσης µου 
για το 1997, ανέφερα ότι, µετά από εισήγηση µου, διεξήχθη διοικητική έρευνα, µε σκοπό τον 
καταλογισµό ευθυνών για σοβαρές παραλείψεις/αδυναµίες στη διαχείριση του συµβολαίου, και 
ότι το Υπουργείο απάλλαξε από τα καθήκοντα της τη συντονίστρια του έργου.  Μετά από την 
υποβολή του πορίσµατος της διοικητικής έρευνας, ορίστηκαν το ∆εκέµβριο 1998 δύο Λειτουργοί 
του Υπουργείου για διενέργεια νέας διοικητικής έρευνας, για πιθανά πειθαρχικά παραπτώµατα 
εναντίον του Προϊστάµενου και µιας Λειτουργού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ερευνών λειτουργός αποφάνθηκε ότι δε στοιχειοθετείται κανένα 
πειθαρχικό παράπτωµα εναντίον του Προϊστάµενου Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ για τη λειτουργό 
των Τεχνικών Υπηρεσιών έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία µέσω της Επιτροπής ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας.   

4.57.6 Τέλη και δικαιώµατα αξιολόγησης τίτλων σπουδών Ιδιωτικών Σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  Το λογιστήριο του Υπουργείου δεν τηρεί τα απαραίτητα εκείνα 
στοιχεία (µητρώα, καταστάσεις και λογαριασµούς) για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας 
και έγκαιρης είσπραξης και λογιστικής τακτοποίησης όλων των εισπρακτέων τελών και 
δικαιωµάτων, τα οποία και θεωρούνται σηµαντικά.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µού 
ανέφερε ότι οι εισηγήσεις µου θα υιοθετηθούν. 

4.57.7 Μισθοί εκπαιδευτικών λειτουργών 

(α) Παρατηρήθηκαν παραλείψεις, λάθη και κάποια αδυναµία στη διαδικασία που ακολουθείται 
για την καταβολή των µισθών των εκπαιδευτικών, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται 
καθυστερήσεις, λανθασµένες τοποθετήσεις και, σε µερικές περιπτώσεις, να γίνονται 
υπερπληρωµές. 

(β) Εισηγήθηκα τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας και όπως καταβληθεί προσπάθεια 
ανάκτησης των υπερπληρωµών που έγιναν. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µού ανέφερε ότι θα ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για µη 
επανάληψη των όσων παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. 

4.57.8 ΄Ελεγχος χρόνου προσέλευσης-αποχώρησης προσωπικού.  Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού παρουσιάζει 
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πολύ συχνά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να µην εκδίδονται οι εβδοµαδιαίες καταστάσεις και, 
κατ΄ επέκταση, οι οφειλόµενες ώρες εργασίας, κατά υπάλληλο. 

4.57.9 Αποθήκη Βιβλίων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 

(α) Καθυστερήσεις στην εκτέλεση συµβολαίων εκτύπωσης βιβλίων.  Η εκτέλεση 
αρκετών συµβολαίων εκτύπωσης βιβλίων παρουσιάζει καθυστέρηση.  Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιµο, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Προγραµµάτων 
ισχυρίζονται ότι η ευθύνη δε βαρύνει το τυπογραφείο αλλά την ίδια την Υπηρεσία.  Επειδή η 
έγκαιρη παράδοση των βιβλίων στα σχολεία εξαρτάται άµεσα από την έγκαιρη παραλαβή τους 
στην Αποθήκη, θεωρείται απαραίτητο όπως η Αποθήκη, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης Προγραµµάτων, προωθήσουν µέτρα για απάµβλυνση του προβλήµατος των 
καθυστερήσεων.  ΄Εχω πληροφορηθεί ότι µελετώνται τέτοια µέτρα. 

(β) Μηχανογράφηση Καθολικού Αποθήκης.  Το πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες της αποθήκης και για το λόγο αυτό συνεχιζόταν η 
παράλληλη χρήση του χειρόγραφου Καθολικού, η οποία τερµατίστηκε το Μάρτιο του 2000, 
χωρίς όµως να σηµειωθούν βελτιώσεις στο πρόγραµµα.  Υπέδειξα την αναγκαιότητα λήψης 
µέτρων για τις απαραίτητες βελτιώσεις ή την αντικατάσταση του µε ένα νέο, πιο ολοκληρωµένο 
και σύγχρονο πρόγραµµα.  ΄Εχω πληροφορηθεί ότι µελετώνται τέτοια µέτρα. 

(γ) Φυσική καταµέτρηση και επαλήθευση αποθεµάτων.  Υπέδειξα την αναγκαιότητα 
συµµόρφωσης προς τους Κανονισµούς Αποθηκών, οι οποίοι προνοούν όπως οι Υπηρεσίες 
διενεργούν περιοδικούς ελέγχους και ετήσια επαλήθευση των αποθεµάτων. 

(δ) Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκε ότι δε λειτουργεί κανένα σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται πάντοτε οι Κανονισµοί Αποθηκών και να 
σηµειώνονται λάθη και παραλείψεις. 

4.57.10 Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης 

(α) Τα έσοδα από τη λειτουργία των Ινστιτούτων κατά το 1999 ανήλθαν σε £1.435.220, ενώ 
τα αντίστοιχα έξοδα σε £1.833.346, µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί έλλειµµα £398.526. 

(β) Σε αρκετά Ινστιτούτα παρατηρούνται ελλείψεις και αδυναµίες αναφορικά µε την τήρηση 
των µητρώων, καθώς και την εφαρµογή των ∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών και Κανονισµών 
Αποθηκών. 

Το Υπουργείο αποδίδει τα προβλήµατα αυτά στο γεγονός ότι οι Επιµελητές είναι έκτακτοι µε 
µερική απασχόληση. 

Μέρος Β 

4.57.11 Μεταφορά χρηµάτων σε λογαριασµό καταθέσεων.  ∆ιαπιστώθηκαν και πάλι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αδαπάνητα ποσά µεταφέρθηκαν από Κονδύλια, τα οποία αφορούν 
βελτίωση/συντήρηση και επέκταση σχολικών κτιρίων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, σε Λογαριασµό 
Καταθέσεων του Ταµείου "Α", για να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση έργων.  Η διαδικασία 
αυτή είναι αντίθετη µε τους υφιστάµενους Κανονισµούς και τις αρχές που διέπουν την εκτέλεση 
των Προϋπολογισµών και εισηγήθηκα τη µεταφορά πιστώσεων µόνο σύµφωνα µε την πρόοδο 
των έργων.  Εισηγήθηκα επίσης τη δηµιουργία ειδικού Κονδυλίου για την εκτέλεση των 
συνεχιζόµενων έργων, τακτική που ακολουθείται και σε άλλα Υπουργεία/Τµήµατα.  Το 
Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι η µεταφορά χρηµάτων γίνεται στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν κατακυρωµένες προσφορές. 
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4.57.12 Κυπριακή Βιβλιοθήκη.  Αρκετά από τα βιβλία δεν έχουν ακόµη καταχωριστεί στα 
σχετικά µητρώα.  Υπάρχουν επίσης βιβλία που έχουν ήδη καταστραφεί ή κινδυνεύουν να 
καταστραφούν λόγω ακαταλληλότητας των αποθηκευτικών χώρων.  Το Υπουργείο µε 
πληροφόρησε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για καταχώριση των βιβλίων και ότι το πρώην 
ξενοδοχείο �Φιλοξενία�, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, θα υποστεί 
µετατροπές, έτσι ώστε να στεγάσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη. 

4.57.13 Εσωτερικός έλεγχος.  Εξακολουθεί στις πιο πολλές περιπτώσεις να µην ασκείται 
εσωτερικός έλεγχος στα µετρητά που κατέχουν οι ταµίες των Λυκείων, Γυµνασίων, Τεχνικών 
Σχολών, νυκτερινών σχολών και άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε αντίθεση µε τους 
υφιστάµενους Κανονισµούς.  Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι το πρόβληµα οφείλεται στην 
έλλειψη προσωπικού. 

4.57.14 Η περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης Νοµοθεσία.  ΄Οπως ανέφερα στην 
προηγούµενη ΄Εκθεση µου, το Υπουργείο ετοίµασε σχετικό Νοµοσχέδιο για εκσυγχρονισµό της 
πιο πάνω Νοµοθεσίας, το οποίο υποβλήθηκε στις 7.11.97 στη Νοµική Υπηρεσία για 
νοµοτεχνική επεξεργασία.  Πληροφορήθηκα ότι γίνονται επαφές µε τη Νοµική Υπηρεσία για 
επίσπευση της διαδικασίας. 

4.57.15 Επιδόµατα εκπαιδευτικών.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως γίνει 
από το Υπουργείο επανεξέταση όλων των επιδοµάτων, µε σκοπό να αποφασιστεί είτε η 
συνέχιση τους, είτε η αναθεώρηση τους, πάνω σε πιο ορθολογιστική βάση, ή ακόµα και η 
κατάργηση τους, αν δεν υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους εγκρίθηκε η καταβολή τους.  
Μέχρι σήµερα δε φαίνεται να έγινε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.  Το 
Υπουργείο συµφωνεί µε τη διαπίστωση µου και θα καταβάλει προσπάθεια 
επανεξέτασης/επαναξιολόγησης όλων των επιδοµάτων που παραχωρούνται. 

4.57.16 Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, 
εξακολουθεί να οφείλεται από το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο της Εµπορικής Σχολής Μιτσή ποσό 
£465.440 για µισθούς και συνεισφορές για σκοπούς σύνταξης των καθηγητών που 
αποσπάστηκαν στη Σχολή.  Επίσης εκκρεµεί η είσπραξη ενοικίων για τη διαχείριση της καντίνας 
της Α' Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας (£11.992), της ∆ιανελλείου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας 
(£79.518) και της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου (£12.813).  Το θέµα της καθυστέρησης στην 
είσπραξη των ενοικίων των πιο πάνω καντίνων βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων. 

4.57.17 Το �Σπίτι της Κύπρου� στην Αθήνα.  ∆εν ετοιµάζεται έκθεση πεπραγµένων, ώστε να 
µπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό επιτυγχάνονται οι σκοποί της ίδρυσης του �Σπιτιού της 
Κύπρου� στην Αθήνα, που αναφέρονται στην Πρόταση της Υπουργικής Επιτροπής, η οποία 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 27.406, ηµερ. 17.7.86. 

Παρόλο που δόθηκαν οδηγίες στο Μορφωτικό Ακόλουθο να ετοιµάζει έκθεση πεπραγµένων, 
όπως προβλέπεται στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν 
υποβλήθηκε οποιαδήποτε έκθεση. 

4.57.18 Σχέδιο εκµάθησης ελληνικής γλώσσας απόδηµων και επαναπατριζόµενων 
Κυπρίων.  Στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως εγκρίθηκε για το πιο πάνω Σχέδιο, το οποίο 
υποδιαιρείται σε τέσσερα προγράµµατα, ποσό ύψους £90.000.  Η δαπάνη ανήλθε σε £20.000, 
για κάλυψη µέρους της αµοιβής διδακτικού προσωπικού των Νυκτερινών Επιµορφωτικών 
Κέντρων. 
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Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών 

4.57.19 Βιβλιοθήκη.  Λόγω αδυναµιών που υπήρχαν στο σύστηµα δανεισµού πριν από το 
1996, πολλά βιβλία είναι πιθανό να δανείστηκαν και να µην επιστράφηκαν.  Εισήγηση της 
Υπηρεσίας µου είναι όπως διεξαχθεί καταµέτρηση των βιβλίων το συντοµότερο δυνατό, όπως 
προνοείται στους σχετικούς Κανονισµούς Αποθηκών, λόγω και της ανεκτίµητης ιστορικής αξίας 
των βιβλίων του Κέντρου.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα 
καταβληθούν προσπάθειες για να προωθηθεί η υλοποίηση της εισήγησης µου. 

4.58 ΤΑΜΕΙΟ "Α" 
Μέρος Α 

4.58.1 Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το έτος που έληξε στις 31.8.99, οι οποίοι δεν 
έχουν ακόµη ελεγχθεί από την Υπηρεσία µου, παρουσίασαν έλλειµµα £50.511, σε σύγκριση µε 
πλεόνασµα £175 κατά το προηγούµενο έτος. 

4.58.2 'Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £8.215.568, σε σύγκριση µε £8.034.901 το 
προηγούµενο έτος.  Αυτά περιλαµβάνουν κρατική χορηγία ύψους £7.489.948 και σχολική 
φορολογία £559.371, σε σύγκριση µε £7.404.771 και £547.341 του προηγούµενου έτους, 
αντίστοιχα. 

4.58.3 ΄Εξοδα.  Το σύνολο των εξόδων ήταν £9.790.908, σε σύγκριση µε £7.540.202 το 
προηγούµενο έτος.  Αυτά περιλαµβάνουν χορηγίες Σχολικών Εφορειών και Σχολικών 
Επιτροπών, για λειτουργικά έξοδα £3.912.196, σε σύγκριση µε £3.589.419 του προηγούµενου 
έτους, και για κεφαλαιουχικές δαπάνες £5.342.660, σε σύγκριση µε £3.346.878 του 
προηγούµενου έτους.  Επιπρόσθετα δαπανήθηκαν για τόκους δανείων £517.340, σε σύγκριση 
µε £588.009 το προηγούµενο έτος. 

4.58.4 Αποθήκη βιβλίων.  Η αποθήκη βιβλίων παρουσίασε συνολικό κέρδος ύψους £55.239, 
σε σύγκριση µε £2.517 του προηγούµενου έτους. 

4.58.5 Μηχανογράφηση.  Για σειρά ετών η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως εισαχθεί 
µηχανογραφηµένο σύστηµα για την τήρηση των βιβλίων του Ταµείου.  Το θέµα εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

Μέρος Β 

4.58.6 Λογιστικό σύστηµα.  Το λογιστικό σύστηµα του Ταµείου χρήζει επανεξέτασης και 
βελτίωσης, ώστε όλα τα έξοδα που διενεργούνται για τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση να 
παρουσιάζονται στους λογαριασµούς του Ταµείου.  Για να γίνει όµως τούτο, χρειάζεται να γίνει 
αλλαγή στη δοµή των προϋπολογισµών. 

4.58.7 Καθυστερηµένες φορολογίες.  Στους λογαριασµούς περιλαµβάνεται το ποσό των 
£171.735, για φορολογίες που επιβλήθηκαν, µέχρι το 1974, σε χωριά στο κατεχόµενο τµήµα της 
Κύπρου.  Μετά από εισήγηση µου, ζητήθηκε η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για 
διαγραφή του ποσού αυτού, αλλά το αίτηµα απορρίφθηκε.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, 
ενώπιον του οποίου τέθηκε το θέµα, εισηγήθηκε όπως ζητηθεί γνωµάτευση από τη Νοµική 
Υπηρεσία κατά πόσο το πιο πάνω ποσό µπορεί να διαγραφεί µε βάση το νόµο για τη διαγραφή 
των χρεών.  Η εισήγηση αυτή δεν υλοποιήθηκε. 

4.58.8 Ενοικίαση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµού Γερµασόγειας. Παρόλο που η 
σύµβαση ενοικίασης έληξε στις 30.9.88, οι ενοικιαστές συνεχίζουν να κατέχουν το κτίριο, χωρίς 
να υπογράψουν νέα σύµβαση και να γίνει αναθεώρηση του ενοικίου.   Μετά από σχετική 
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γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, δόθηκαν οδηγίες το Φεβρουάριο 1997 
προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ποταµού Γερµασόγειας, όπως προβεί στις 
ανάλογες ενέργειες για είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών, που σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο ανέρχονται σε £12 ηµερησίως από 17.8.88. 

Πρόσφατα έχει συγκληθεί και πραγµατοποιηθεί σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων µερών, 
χωρίς όµως να ληφθεί µέχρι σήµερα οποιαδήποτε ουσιαστική απόφαση, η οποία να 
διαφοροποιεί την κατάσταση. 

4.59 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ 
Μέρος Α 

4.59.1 Οικονοµική κατάσταση.  Η οικονοµική κατάσταση των Σχολικών Εφορειών εξαρτάται 
κυρίως από τις χορηγίες που τους παραχωρούνται από την Κυβέρνηση.  Η Κυβέρνηση επίσης 
συνάπτει δάνεια για λογαριασµό των Σχολικών Εφορειών, για την εκτέλεση διαφόρων έργων, 
όπως είναι η ανέγερση σχολικών κτιρίων και η προσθήκη αιθουσών.  Η αποπληρωµή των 
δανείων αυτών επιβαρύνει τους Κρατικούς Προϋπολογισµούς. 

4.59.2 Τελικοί Λογαριασµοί.  Με βάση το νέο περί Σχολικών Εφορειών Νόµο του 1997, οι 
λογαριασµοί των Σχολικών Εφορειών θα πρέπει να ετοιµάζονται σύµφωνα µε τους 
∆ηµοσιονοµικούς Κανονισµούς που εφαρµόζονται για τις Σχολικές Εφορείες.  Μέχρι σήµερα δεν 
έχουν εκδοθεί οι πιο πάνω Κανονισµοί.  ΄Εχω υποδείξει ότι η έγκριση τους θα πρέπει να 
επισπευσθεί, ώστε, εκτός από το σοβαρό θέµα του τρόπου ετοιµασίας και της µορφής των 
οικονοµικών καταστάσεων, να ρυθµιστούν και άλλα θέµατα λογιστικών διαδικασιών και 
οικονοµικής διαχείρισης. 

Στο µεταξύ εισηγήθηκα όπως το Υπουργείο, µε εγκύκλιο του, ζητήσει από τις Σχολικές Εφορείες 
όπως δίνουν περισσότερα στοιχεία, ως σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις που 
υποβάλλονται για έλεγχο στην Υπηρεσία µου. 

4.59.3 Καθυστέρηση στην υποβολή των λογαριασµών για έλεγχο.  Παρατηρείται µεγάλη 
καθυστέρηση στην ετοιµασία των λογαριασµών, την έγκριση τους από την οικεία Εφορεία και 
την υποβολή τους για έλεγχο.  Για αριθµό Εφορειών εκκρεµεί µέχρι σήµερα η υποβολή των 
λογαριασµών για το σχολικό έτος 1998/99, οι οποίοι έπρεπε να υποβληθούν µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 1999.  Μία Σχολική Εφορεία δεν έχει ακόµη υποβάλει τους λογαριασµούς για το 
έτος 1997/98. 

4.59.4 Κανονισµοί µε βάση τον περί Σχολικών Εφορειών Νόµο του 1997.  Εν όψει της 
ψήφισης του περί Σχολικών Εφορειών Νόµου, στο άρθρο 13 του οποίου γίνεται αναφορά σε 
∆ηµοσιονοµικούς Κανονισµούς που εφαρµόζονται για τις Σχολικές Εφορείες, εισηγήθηκα όπως 
το Υπουργείο υποδείξει στις Σχολικές Εφορείες ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις 
∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµούς της Κυβέρνησης.  Εισηγήθηκα επίσης όπως 
εφαρµόζεται ο περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµος. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, έχει σταλεί εγκύκλιος σε όλες τις Σχολικές Εφορείες για εφαρµογή των 
νέων περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµων και Κανονισµών, όπου είναι δυνατό.  Το 
Υπουργείο έχει ήδη κοινοποιήσει στην Υπηρεσία µου, για απόψεις, Κανονισµούς, σχετικά µε 
την ανέγερση και βελτίωση κτιρίων, εκκρεµεί όµως η ετοιµασία αρκετών άλλων Κανονισµών. 

΄Εχω πληροφορηθεί ότι έχει ήδη σταλεί στη Νοµική Υπηρεσία προσχέδιο Κανονισµών που 
αφορά το προσωπικό, για την αναγκαία νοµοτεχνική επεξεργασία. 
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4.59.5 Σχολικές Εφορείες Υπαίθρου.  Βάσει του Νόµου αρ. 108(Ι)/1997, προνοείται σύσταση 
και λειτουργία νέων Σχολικών Εφορειών Υπαίθρου.  Τον Ιούνιο του 2000 το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού µού κοινοποίησε κατάλογο 154 νέων Σχολικών Εφορειών Υπαίθρου, που 
απαρτίζονται από τα οικεία µέλη των Κοινοτικών Συµβουλίων.  Μέχρι σήµερα δε φαίνεται οι 
Εφορείες αυτές να έχουν δραστηριοποιηθεί, ούτε και να έχουν αναλάβει τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητες τους, όπως αυτές καθορίζονται στον πιο πάνω Νόµο. 

Ως αποτέλεσµα, δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου οποιεσδήποτε οικονοµικές 
καταστάσεις για έλεγχο. 

4.59.6 Στελέχωση Σχολικών Εφορειών - Τήρηση βιβλίων και ετοιµασία Λογαριασµών.  
Στις περισσότερες Σχολικές Εφορείες παρατηρούνται αδυναµίες αναφορικά µε την τήρηση των 
βιβλίων και ετοιµασία των Λογαριασµών, γεγονός που οφείλεται βασικά στην ανάθεση 
καθηκόντων σε προσωπικό µη εξειδικευµένο ή κατάλληλα εκπαιδευµένο.  Παρατηρείται επίσης 
συχνή µετακίνηση Επιµελητών, στα πρόθυρα της αφυπηρέτησης τους, για ανάληψη 
καθηκόντων, ως υπεύθυνοι για τη διαχείριση Σχολικών Εφορειών. 

Με την ψήφιση του περί Σχολικών Εφορειών Νόµου του 1997 και την ανάληψη από τις Σχολικές 
Εφορείες περισσότερων αρµοδιοτήτων, το πρόβληµα αναµένεται να καταστεί οξύτερο. 

Για επίλυση του προβλήµατος, εισηγήθηκα όπως οι Σχολικές Εφορείες απασχολούν 
προσωπικό που προσλαµβάνουν οι ίδιες, ενώ οι Επιµελητές να τοποθετούνται σε σχολεία όπου 
διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης προσωπικού.  ΄Εχω πληροφορηθεί ότι στις 
πρόσφατες µετακινήσεις των Επιµελητών στα Λογιστήρια των Σχολικών Εφορειών λήφθηκε 
πρόνοια, ώστε αυτοί να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα. 

4.59.7 Σχέδια υπηρεσίας προσωπικού Σχολικών Εφορειών - Κανονισµοί κ.τ.λ.  Μέχρι 
σήµερα δεν έχουν ετοιµαστεί και προωθηθεί για έγκριση Κανονισµοί που να προνοούν και να 
ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού, όπως σχέδια υπηρεσίας, µισθοδοτικές κλίµακες, προσλήψεις, 
προαγωγές, αφυπηρετήσεις κ.τ.λ.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι έχουν σταλεί στη 
Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνική επεξεργασία. 

4.59.8 Μηχανογράφηση.  Με την έναρξη µηχανογράφησης των εργασιών διαφόρων Σχολικών 
Εφορειών, µε δική τους πρωτοβουλία, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως η µηχανογράφηση 
όλων των Σχολικών Εφορειών συντονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, έτσι 
που τα συστήµατα που εισάγονται να είναι ολοκληρωµένα και οµοιόµορφα. 

4.59.9 Μισθοί και ηµεροµίσθια.  ∆εν υπάρχει οµοιοµορφία µεταξύ των Σχολικών Εφορειών, 
όσο αφορά την παραχώρηση προσαυξήσεων ή την επέκταση κλιµάκων για το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
εξέδωσε σχετικό µνηµόνιο για εφαρµογή πριν από την ανανέωση των συλλογικών συµβάσεων.  
Λόγω ασαφειών του µνηµονίου, το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται. 

4.59.10 Ταµείο ∆ιευθυντή.  Αρκετοί ∆ιευθυντές Σχολείων διαχειρίζονται διάφορα ταµεία, τα 
έσοδα των οποίων προέρχονται από εισφορές/δωρεές ή από διάφορες εκδηλώσεις, χωρίς 
όµως να ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες, αναφορικά µε την είσπραξη και διάθεση των πιο 
πάνω εσόδων.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ετοίµασε προκαταρκτικούς 
Κανονισµούς, η έκδοση των οποίων ακόµη εκκρεµεί. 
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Μέρος Β 

4.59.11 Κυλικεία 

(α) ∆εν υποβάλλονται από όλους τους επιτυχόντες προσφοροδότες, για κάθε χρόνο 
απασχόλησης, πιστοποιητικά υγείας και λευκού ποινικού µητρώου, τόσο για τους ίδιους όσο και 
το προσωπικό που απασχολούν, κατά παράβαση των όρων των προσφορών. 

(β) Προσφορές για τη διαχείριση σχολικών κυλικείων 

(i) Παρατήρησα και πάλι ότι οι όροι των προσφορών για τη διαχείριση των σχολικών 
κυλικείων διαφέρουν από Εφορεία σε Εφορεία.  Εισηγήθηκα όπως προωθηθεί σχετική 
νοµοθεσία, η οποία να προνοεί για τη συµπερίληψη βασικών όρων στις προσφορές που 
προκηρύσσονται. 

(ii) Συνεχίζουν να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου η διαχείριση των κυλικείων δεν 
κατακυρώθηκε στους πιο ψηλούς προσφοροδότες, χωρίς να δοθεί επαρκής αιτιολογία, µε 
αποτέλεσµα οι Εφορείες να χάνουν σηµαντικά έσοδα. 

(γ) Λειτουργία κυλικείων.  Σε αρκετά κυλικεία παρουσιάζονται κατά καιρούς προβλήµατα 
όσο αφορά την εφαρµογή οδηγιών για την καθαριότητα, ποιότητα και τιµή των ειδών που 
προσφέρονται σε µαθητές.  Πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ο περί Σχολικών Κυλικείων 
Νόµος του 2000 (60(Ι)/2000), που προνοεί για τη σύσταση και λειτουργία Κεντρικής Επιτροπής 
Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, η οποία, µε βάση το Νόµο, θα διεξάγει σχετικούς ελέγχους. 

4.59.12 Μητρώα µηχανογραφικού εξοπλισµού.  Λόγω της εγκατάστασης µεγάλου αριθµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Σχολεία και στα Γραφεία των Εφορειών, εισηγήθηκα σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου όπως δηµιουργηθούν σχετικά µητρώα, κατάλληλα 
διαρρυθµισµένα, όπου να καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού, για σκοπούς 
παρακολούθησης και εύκολου εντοπισµού τους.  Επίσης είναι αναγκαίο όπως υιοθετηθεί 
σύστηµα παρακολούθησης της συντήρησης τους, µε βάση τα συµβόλαια που υπογράφονται.  Η 
εισήγηση µου δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

4.59.13 Μητρώα περιουσίας.  Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες όσο αφορά την 
ορθολογιστική τήρηση των µητρώων περιουσίας. 

4.59.14 Αγορά φωτοτυπικών µηχανών, µουσικών οργάνων, συσκευών κλιµατισµού 
κ.τ.λ.  Εισηγήθηκα όπως τέτοιες αγορές γίνονται µέσω του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού.  Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, εισηγήθηκα όπως για την ετοιµασία των 
προδιαγραφών, για τέτοιες αγορές, οι Σχολικές Εφορείες απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

4.59.15 Γραφική ύλη, αθλητικά είδη και µουσικά όργανα.  Οι Σχολικές Εφορείες 
εξακολουθούν να προµηθεύονται τα πιο πάνω είδη από τον ιδιωτικό τοµέα, επικαλούµενες, σε 
µερικές περιπτώσεις, την κακή ποιότητα των ειδών που υπάρχουν στην αποθήκη του 
Υπουργείου.  Εισηγήθηκα στο Υπουργείο όπως καταβάλει προσπάθεια για περιορισµό των 
ειδών που διακινούνται µέσω της αποθήκης του, τόσο για την καλύτερη λειτουργία της 
αποθήκης, όσο και για τη διευκόλυνση της αγοράς τους από τις Σχολικές Εφορείες. 

4.59.16 Ετοιµασία Προϋπολογισµών και Απολογισµών Σχολικών Εφορειών.  Τόσο οι 
Προϋπολογισµοί όσο και οι Απολογισµοί της Μέσης Εκπαίδευσης δεν παρουσιάζουν τα έσοδα 
και έξοδα που γίνονται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, για λογαριασµό 
των Εφορειών, µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζεται ολοκληρωµένη εικόνα, ενώ για τη 
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∆ηµοτική Εκπαίδευση τα έσοδα και έξοδα, παρόλο που δεν παρουσιάζονται στους 
Προϋπολογισµούς, εντούτοις ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς των Εφορειών στο Ταµείο 
�Α�.  Μετά την ψήφιση του περί Σχολικών Εφορειών Νόµου του 1997, εισηγήθηκα όπως το 
θέµα αυτό ρυθµιστεί κατά την ετοιµασία και έγκριση των Προϋπολογισµών των Εφορειών. 

Το Υπουργείο µε ενηµέρωσε ότι από το 2000 έως το 2001 θα συµπεριληφθούν στους 
Προϋπολογισµούς, τόσο της Μέσης όσο και της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, οι εισπράξεις και 
πληρωµές που διενεργούνται από το Υπουργείο. 

4.59.17 Εκτέλεση Προϋπολογισµών.  Σε µερικές περιπτώσεις ποσά που εγκρίθηκαν στους 
Προϋπολογισµούς των Εφορειών παρέµειναν αδαπάνητα. 

4.59.18 Ειδικές χορηγίες.  Ποσά που παραχωρούνται στις Σχολικές Εφορείες για 
συγκεκριµένο σκοπό δε δαπανώνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Σε αρκετές 
περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πληρωµή των χορηγιών γίνεται καθυστερηµένα 
και σε άλλες επειδή υπάρχει πρόνοια στους Προϋπολογισµούς των Εφορειών που ικανοποιεί 
τις ανάγκες τους.  Πρόσφατα δόθηκαν οδηγίες όπως καταβάλλονται οι χορηγίες αµέσως µετά 
την έγκριση των Προϋπολογισµών. 
4.59.19 Βιβλιοθήκες.  Σε αρκετές βιβλιοθήκες συνεχίζει να µη διεξάγεται έλεγχος των βιβλίων, 
κυρίως λόγω ελλιπούς στελέχωσης των Σχολείων µε βιβλιοθηκάριους. 

4.59.20 Εκτοπισµένες Σχολικές Εφορείες - Χρηµατικά διαθέσιµα. Οι εκτοπισµένες Σχολικές 
Εφορείες έχουν στη διάθεση τους χρηµατικά υπόλοιπα σε ταµιευτήρια και τράπεζες, τα οποία 
βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση τους.  ΄Ολες οι Σχολικές Εφορείες παρέλειψαν να 
υποβάλουν για έλεγχο τα αναγκαία στοιχεία. 

4.59.21 Ακίνητη περιουσία.  ∆εν έχει ακόµη συµπληρωθεί η έρευνα από το Κτηµατολόγιο, για 
εξακρίβωση και εκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των Σχολικών Εφορειών και έκδοση 
νέων τίτλων ιδιοκτησίας.  Τούτο είναι αναγκαίο για την ετοιµασία των Ισολογισµών που 
προβλέπονται στους Κανονισµούς των Σχολικών Εφορειών. 

4.59.22 Ταµεία Προνοίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι η λειτουργία των 
Ταµείων Προνοίας των Εφορειών δεν καλύπτεται από Κανονισµούς.  Με την ψήφιση του περί 
Σχολικών Εφορειών Νόµου του 1997, γίνεται σχετική πρόνοια στη νοµοθεσία και θα προωθηθεί 
η έγκριση σχετικών Κανονισµών. 

4.60 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 
4.60.1 Λογαριασµοί.  Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ετοιµασία και υποβολή για έλεγχο των 
λογαριασµών για το σχολικό έτος 1998/99.  Λόγω των αδυναµιών που εντοπίζονται κάθε χρόνο 
στην ετοιµασία των λογαριασµών, εισηγήθηκα όπως το Λογιστήριο της Εφορείας ενδυναµωθεί 
µε προσοντούχο προσωπικό.  Από το έτος 2000-2001 η Σχολική Εφορεία έχει προβεί στη 
µίσθωση υπηρεσιών Οικονοµικού Συµβούλου. 

4.60.2 Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της 
Σχολικής Εφορείας, καθώς και της διαχείρισης των κληροδοτηµάτων, παρουσιάζουν αδυναµίες 
και κενά.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού θα παραχωρήσει βοήθεια για οργάνωση και 
αποτελεσµατική λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

4.60.3 ∆ιαχείριση κληροδοτηµάτων.  Επειδή τα έσοδα της Εφορείας από κληροδοτήµατα 
είναι σηµαντικά, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως προωθηθεί τροποποίηση των όρων πολλών 
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κληροδοτηµάτων, των οποίων οι σκοποί έχουν εκλείψει ή δεν ανταποκρίνονται στα σηµερινά 
δεδοµένα, ώστε να µπορεί να γίνει πιο κατάλληλη αξιοποίηση των εσόδων τους.  
Πληροφορήθηκα ότι θα ζητηθεί γνωµάτευση από τους νοµικούς συµβούλους για τροποποίηση 
των όρων των κληροδοτηµάτων. 

Μέρος Β 

4.60.4 Κυβερνητικά δάνεια ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.  Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική 
καθυστέρηση στην αποπληρωµή των κυβερνητικών δανείων ύψους £990.000, που 
παραχωρήθηκαν στην Εφορεία από το 1986 για κάλυψη ελλειµµατικών Προϋπολογισµών.  Οι 
καθυστερηµένες δόσεις ανήλθαν στις 31.8.99 σε £830.039, για κεφάλαιο, και £462.494 για 
τόκους.  Το θέµα έχει παραπεµφθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών για διευθέτηση των δανείων. 

4.60.5 Μητρώο περιουσιακών στοιχείων (Γενικό).  Το µητρώο αυτό εξακολουθεί να µην 
τηρείται, σε αντίθεση µε τον Κανονισµό Αποθηκών 5, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται τόσο η 
ετοιµασία των λογαριασµών της Εφορείας, όσο και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης δεν τηρούνται επαρκή στοιχεία για τη γη και τα κτίρια που 
κατέχει και διαχειρίζεται η Σχολική Εφορεία. 

Πληροφορήθηκα ότι έχει αγοραστεί πρόγραµµα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την τήρηση του 
µητρώου περιουσίας.  Επίσης προωθείται η εκπαίδευση του προσωπικού και τα πιο πάνω θα 
τεθούν σε εφαρµογή µέσα στη χρονιά 2000-2001. 

4.60.6 Καθυστερηµένα δίδακτρα και οφειλές λόγω ζηµιών.  Το ποσό των £8.014 που 
εκκρεµούσε από το 1985 διαγράφηκε το 2000 µε έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών 
(£6.703) και µε σχετική απόφαση της Εφορείας (£1.311). 

4.60.7 ∆ιαφηµιστικές πινακίδες στον προµαχώνα.  Συνεχίζεται η µη είσπραξη δικαιωµάτων 
για τις διαφηµιστικές πινακίδες που είναι τοποθετηµένες στον προµαχώνα.  Πρόσφατα έχει 
συµφωνηθεί όπως καταβάλλεται συµβολικό ποσό £10 το χρόνο από το Σωµατείο �Ολυµπιακός� 
Λευκωσίας, µε ισχύ από το 2000. 

4.61 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Μέρος Α 

4.61.1 Προσφορά για την εκµετάλλευση σχολικών κυλικείων για την περίοδο 1.9.99-
15.7.2002.  Η κατακύρωση των προσφορών σε αρκετές περιπτώσεις δεν έγινε στους 
ψηλότερους προσφοροδότες και η σχετική απόφαση λήφθηκε µε βάση στοιχεία που δεν 
περιλαµβάνονταν στους όρους προκήρυξης, όπως για παράδειγµα εξωπραγµατικές τιµές, 
συστατικές επιστολές για προηγούµενους διαχειριστές, αναπηρία πολέµου κ.ά.  Επίσης, σε 
ορισµένες περιπτώσεις αποκλείστηκαν ψηλότεροι προσφοροδότες για συγκεκριµένα κυλικεία, 
µε το δικαιολογητικό ότι θα τους κατακυρωνόταν προσφορά σε άλλα κυλικεία, στα οποία και 
πάλι ήταν οι ψηλότεροι, χωρίς να γίνουν υπολογισµοί που να δικαιολογούν τη συγκεκριµένη 
κατακύρωση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αποκλεισµός κάποιου προσφοροδότη, µε τη δικαιολογία της υποβολής 
εξωπραγµατικής τιµής, έρχεται σε αντίθεση µε την παράγραφο 5 του σχετικού πρακτικού 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε την οποία η Σχολική Εφορεία δε διαθέτει τους µηχανισµούς 
εκείνους, ώστε να κρίνει πότε µια προσφορά είναι λογική και πότε εκτός πραγµατικότητας. 
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Ως επακόλουθο της τακτικής που ακολούθησε η Σχολική Εφορεία, έγινε καταστρατήγηση του 
θεσµού των προσφορών, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων της τάξης των £80.000, για τη 
Μέση και ∆ηµοτική Εκπαίδευση. 

4.61.2 Εσωτερικός έλεγχος.  ∆ιαπιστώθηκαν κενά και αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου.  Συγκεκριµένα: 

• Τα δελτία απασχόλησης προσωπικού δεν ήταν πάντοτε πλήρως ενηµερωµένα, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούν να αποτελούν αξιόπιστη βάση για τον έλεγχο. 

• Εισπράττονται σηµαντικά ποσά από προσφοροδότες χωρίς την έκδοση απόδειξης. 

• Το µητρώο προσφορών και συµβολαίων δεν τηρείται ορθά, ούτε και είναι πλήρως 
ενηµερωµένο, ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς παρακολούθησης των 
προσφορών. 

• Οι προσφορές δεν καταχωρίζονται σε ειδικό µητρώο. 

• Γίνονται λανθασµένες χρεώσεις και καταβλήθηκε για κάποιες εισαγωγές δασµός, ενώ η 
Εφορεία εξαιρείται, βάσει του άρθρου 15(α) του Νόµου 108(Ι)/97. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι µερικές από τις αδυναµίες έχουν 
διορθωθεί και καταβάλλονται προσπάθειες για υλοποίηση και των υπόλοιπων εισηγήσεων µου. 

4.62 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΓΕΡΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.62.1  Ετοιµασία και υποβολή λογαριασµών για έλεγχο.  Παρατηρήθηκε µεγάλη 
καθυστέρηση στην ετοιµασία και υποβολή των λογαριασµών της Εφορείας για έλεγχο.  Οι 
λογαριασµοί για τα έτη 1996/97 και 1997/98 υποβλήθηκαν για έλεγχο, µαζί µε τους 
λογαριασµούς για το έτος 1998/99.  Από την έναρξη του ελέγχου διαπιστώθηκαν λάθη και 
παραλείψεις όσο αφορά τις καταχωρίσεις στο Καθολικό της Εφορείας, µε αποτέλεσµα τα 
τραπεζικά υπόλοιπα, τα οποία παρουσιάζονταν στους λογαριασµούς, να µην µπορούν να 
συµφιλιωθούν µε τα υπόλοιπα των βιβλίων ταµείου.  Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, δεν 
κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. 

Υπέδειξα την αναγκαιότητα της ορθής ενηµέρωσης των λογιστικών βιβλίων της Εφορείας και 
την πλήρη συµµόρφωση προς τις πρόνοιες του Νόµου, για την έγκαιρη υποβολή των 
λογαριασµών για το νενοµισµένο έλεγχο, πράγµα που πρόσφατα έχει γίνει. 

Το Υπουργείο αποδίδει τα πιο πάνω στο γεγονός ότι η Σχολική Εφορεία µόλις πρόσφατα έχει 
συσταθεί και στην απειρία αρµόδιου λειτουργού. 

4.63 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.63.1 Ετοιµασία και υποβολή λογαριασµών για έλεγχο.  Παρατηρήθηκε, για σειρά ετών, 
καθυστέρηση στην ετοιµασία και υποβολή για έλεγχο των λογαριασµών της Εφορείας. 

4.63.2 Τήρηση στοιχείων.  Παρατηρήθηκαν σοβαρές αδυναµίες και ελλείψεις στην τήρηση 
των απαραίτητων στοιχείων, λογιστικών βιβλίων και άλλων µητρώων. 
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4.64  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

4.65  ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
Μέρος Α 
4.65.1  Εκτέλεση Προϋπολογισµού 
- Αδαπάνητα ποσά.   Σε αρκετά Κονδύλια του Προϋπολογισµού παρέµειναν σηµαντικά ποσά 
αδαπάνητα, τα οποία αφορούν κυρίως την εκτέλεση έργων.  Υπέδειξα όπως γίνεται καλύτερος 
προγραµµατισµός των αναγκών, ώστε τα προϋπολογιζόµενα ποσά να ανταποκρίνονται προς 
τις δυνατότητες υλοποίησης των έργων. 

4.65.2  Ξυλουργικό εργαστήριο.  Στο ξυλουργικό εργαστήριο που βρίσκεται στην περιοχή 
Αεροδροµίου Λευκωσίας, στη νεκρή ζώνη, δεν ακολουθούνται πάντοτε οι ενδεδειγµένες 
διαδικασίες, αναφορικά µε την παραλαβή και διάθεση της ξυλείας, και δεν εφαρµόζονται οι 
Κανονισµοί Αποθηκών.  Υπέδειξα την αναγκαιότητα συµµόρφωσης προς τους Κανονισµούς 
Αποθηκών και της διενέργειας περιοδικών ελέγχων.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε 
πληροφόρησε ότι δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για πλήρη εφαρµογή των εισηγήσεων µου. 
4.65.3  Εργαστήριο εκµαγείων και αντιγράφων.  Από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν 
ακολουθούνται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες, αναφορικά µε την προµήθεια των υλικών για την 
κατασκευή και διάθεση των εκµαγείων και αντιγράφων.  Η Υπηρεσία µου υπέδειξε 
επανειληµµένα την αναγκαιότητα συµµόρφωσης προς τους Κανονισµούς Αποθηκών και της 
άσκησης αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε 
ότι δόθηκαν οδηγίες στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για πλήρη συµµόρφωση από το τρέχον 
έτος 2000. 

4.65.4  Κανονισµοί.  Η έκδοση των πιο κάτω Κανονισµών εξακολουθεί να εκκρεµεί: 

• Λογαριασµοί Καταθέσεων - Ταµείο Κυπριακών Αρχαιοτήτων. 

• Αρχαιολογικοί Κανονισµοί. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω Κανονισµοί, µετά από 
επεξεργασία από τη Νοµική Υπηρεσία, επανήλθαν στο Τµήµα για συµπληρώσεις και 
ενσωµάτωση νέων άρθρων, οπότε και θα διαβιβαστούν και πάλι στη Νοµική Υπηρεσία για 
νοµοτεχνική επεξεργασία. 

Μέρος Β 
4.65.5  Αποθέµατα αρχαιοτήτων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου εισηγήθηκα τη 
µηχανογράφηση των µητρώων αρχαιοτήτων, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και 
παρακολούθησης.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι εξασφαλίστηκαν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το λογισµικό, αλλά καθυστερούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες για 
εγκατάσταση των υπολογιστών, οι οποίες αναµένεται να γίνουν από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών.  Η µηχανογράφηση των µητρώων αρχαιοτήτων θα 
προωθηθεί µόλις συµπληρωθεί η αναγκαία τεχνική υποδοµή. 

4.65.6  Αρχαιολογικός χώρος Πάφου 

(α) Στον πιο πάνω χώρο κατασκευάστηκε µεγάλος χώρος στάθµευσης, ο οποίος δεν µπορεί 
να αξιοποιηθεί οικονοµικά, επειδή, σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, δεν 
καλύπτεται από τους σκοπούς απαλλοτρίωσης του σχετικού διατάγµατος.  Λόγω του ψηλού 
κόστους κατασκευής του χώρου στάθµευσης (£800.000), ζήτησα να πληροφορηθώ για τις 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

167 

περαιτέρω ενέργειες του Τµήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονοµική εκµετάλλευση του 
χώρου.  Στο µεταξύ, ανέφερα ότι το Τµήµα θα πρέπει να πάρει τέτοια µέτρα, ώστε ο χώρος 
αυτός να µην τύχει παράνοµης εκµετάλλευσης από τρίτους.  ΄Οπως πληροφορήθηκα,  ο χώρος 
παραµένει ανοικτός για ελεύθερη χρήση. 

(β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι τα σχέδια και οι προδιαγραφές 
παρουσίαζαν σηµαντικές ασάφειες και ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να προκληθούν πολλές 
καθυστερήσεις στο συµβόλαιο για την εκτέλεση του έργου. Επιπρόσθετα, η συχνή ανακάλυψη 
αρχαιοτήτων επέβαλε τη διακοπή των εργασιών και την τροποποίηση των σχεδίων, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. Λόγω των πιο πάνω προβληµάτων, το έργο 
συµπληρώθηκε µε καθυστέρηση 20 µηνών, στις 17.7.1998, µε αποτέλεσµα ο εργολάβος να 
υποβάλει απαιτήσεις για αποζηµιώσεις ύψους £1.523.925. Μετά από αξιολόγηση των 
Απαιτήσεων από το Μηχανικό του έργου και από το Τµήµα, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων µελέτησε το θέµα και αποφάσισε την καταβολή αποζηµίωσης ύψους £925.000, η 
οποία έχει ήδη πληρωθεί. 

4.66  ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μέρος Α 

4.66.1  Λογαριασµός καταθέσεων.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του λογαριασµού ήταν 
£10.903.739.  Σε αυτό περιλαµβάνεται ποσό £8.725.647, το οποίο αφορά κρατήσεις και 
εγγυήσεις για συµβόλαια που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, καθώς και αδαπάνητα υπόλοιπα 
καταθέσεων από τρίτους,  για εκτέλεση διάφορων εργασιών.  Πολλά από τα υπόλοιπα αυτά 
εκκρεµούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και θα πρέπει να διερευνηθούν και διευθετηθούν 
ανάλογα. 

4.66.2  Προσφορές.  Σε αρκετές περιπτώσεις διενεργούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία 
αγορές διαφόρων υλικών, µέσω πολλών µικρών τµηµατικών προσφορών ή πρόχειρων 
γραπτών προσφορών, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ανώτατο όριο για το οποίο δε 
χρειάζεται έγκριση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών.  Αυτό, κατά την άποψη µου, 
συνιστά παράκαµψη της διαδικασίας προσφορών.  Εισηγήθηκα όπως στις περιπτώσεις αυτές 
επιδιώκεται η ζήτηση µικρού αριθµού προσφορών για µεγαλύτερες ποσότητες υλικών, οι οποίες 
και να εγκρίνονται από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών. 

Σε άλλες περιπτώσεις έγιναν πληρωµές στους επιτυχόντες προσφοροδότες πριν από την 
κατάθεση των τραπεζικών εγγυήσεων που προνοούνταν στα συµβόλαια. 

4.66.3  Σύσταση Τµηµατικών Συµβουλίων Προσφορών και Τµηµατικών Επιτροπών 
Αξιολόγησης.  Λόγω του µικρού αριθµού του τεχνικού προσωπικού στα Γραφεία των 
Επαρχιακών Μηχανικών, δηµιουργείται πρόβληµα στη σύνθεση των Τµηµατικών Συµβουλίων 
Προσφορών και των Τµηµατικών Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών.  ΄Ετσι, σε διάφορες 
επιτροπές συµµετέχουν λειτουργοί που δεν έχουν την απαιτούµενη τεχνική κατάρτιση για την 
εργασία αυτή. 

4.66.4  Ενοικίαση αυτοκινήτων.  Σε µερικές περιπτώσεις έγιναν ενοικιάσεις οχηµάτων από 
τον ιδιωτικό τοµέα, µε σχετικά ψηλό κόστος ενοικίασης, µέχρι και £26 ηµερησίως, χωρίς τη 
σχετική έγκριση του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν 
τηρούνται πάντοτε τα βιβλία κίνησης των οχηµάτων αυτών, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
ελεγχθεί κατά πόσο αυτά τυγχάνουν κανονικής χρήσης. 
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4.66.5  Φώτα τροχαίας.  Σε αρκετές περιπτώσεις ολόκληρη η δαπάνη για αγορά ή 
εγκατάσταση φώτων τροχαίας σε ∆ηµοτικές Περιοχές βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε 
αποτέλεσµα οι συνεισφορές των ∆ήµων για τις πιο πάνω δαπάνες, βάσει της απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 21.669, ηµερ. 29.4.82, να παραµένουν αδαπάνητες στους 
λογαριασµούς καταθέσεων του Τµήµατος ή να χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους από τους 
σκοπούς της κατάθεσης. 

4.66.6  Υπερωριακή απασχόληση.  Η υπερωριακή αποζηµίωση του προσωπικού που 
απασχολείται µε την επίβλεψη των έργων εξακολουθεί να παρουσιάζει σηµαντική αύξηση κατά 
τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της σηµαντικής αύξησης των εκτελούµενων έργων.  
Εισηγήθηκα όπως καταβληθούν προσπάθειες και ληφθούν µέτρα για περιορισµό της 
υπερωριακής απασχόλησης µόνο στις απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις και όπως, όπου 
υπάρχει ευχέρεια, παραχωρείται ελεύθερος χρόνος, αντί αποζηµίωση. 

4.66.7  Επιβαρύνσεις λόγω αδυναµιών στον προγραµµατισµό/συντονισµό εκτέλεσης 
έργων 

(α) Ανάπτυξη Αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου.  Η τεχνοοικονοµική µελέτη 
σκοπιµότητας και το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Αερολιµένα Λάρνακας, που ετοιµάστηκε τον 
Ιούνιο 1991 από οίκο συµβούλων, δεν ικανοποίησαν το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
και το Φεβρουάριο 1993 ανατέθηκε σε κοινοπραξία δύο γαλλικών οίκων η διεξαγωγή νέας 
µελέτης, έναντι ποσού £2,9 εκ.  Λόγω τροποποιήσεων στα σχέδια που αποφάσισε το 
Υπουργείο, αυτά συµπληρώθηκαν µε καθυστέρηση, το Φεβρουάριο 1999, και µε επιπλέον 
δαπάνη περίπου £1 εκ.  Η ολική δαπάνη εκτέλεσης των έργων ανάπτυξης των αερολιµένων 
Λάρνακας και Πάφου εκτιµάται σε £150 εκ. και £50 εκ.,  αντίστοιχα, σε τιµές 1999. 

Στο µεταξύ, το  Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε, το Μάιο 1998, την αυτονόµηση και την 
εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στην ανάπτυξη και διαχείριση των νέων αερολιµένων Λάρνακας 
και Πάφου, ενώ το Μάρτιο του 1999 ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης, µε βάση το οποίο οι νέοι 
αερολιµένες θα λειτουργήσουν εντός του 2005, δηλαδή µε καθυστέρηση περίπου δέκα ετών 
από τις αρχικές προβλέψεις.  Η µελέτη για την αυτονόµηση των αερολιµένων ανατέθηκε το 
∆εκέµβριο 1999 σε Κοινοπραξία Συµβούλων, έναντι ποσού £894.000.  Αργότερα, λόγω 
διαφωνιών µεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής, αναφορικά µε το µοντέλο αυτονόµησης των 
κυπριακών αερολιµένων, υπήρξε νέα σοβαρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης 
των αερολιµένων. 

(β) Αυτοκινητόδροµος ∆εκέλειας - Αµµοχώστου.  Τον Απρίλιο 1992 το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε το σχεδιασµό του αυτοκινητόδροµου, σύµφωνα µε την όδευση που 
καθορίστηκε από την τεχνοοικονοµική µελέτη και τις συστάσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών. 

Μετά από αντιδράσεις των επηρεαζόµενων κοινοτήτων και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αµµοχώστου, το Υπουργικό Συµβούλιο προέβη σε επανειληµµένες τροποποιήσεις στην όδευση 
του αυτοκινητόδροµου και το Σεπτέµβριο 1996 αποφάσισε όπως η κατασκευή του γίνει νότια 
της κοινότητας Ξυλοφάγου, προς την τουριστική περιοχή Παραλιµνίου - Αγίας Νάπας.  Μέχρι το 
τέλος Ιουνίου 2000 πληρώθηκε στους Συµβούλους Μηχανικούς ποσό £640.000, για εργασίες 
σύµφωνα µε το συµβόλαιο, και ποσό £310.000, για πρόσθετες εργασίες λόγω αλλαγών και για 
αποζηµιώσεις λόγω καθυστερήσεων.  Επιπρόσθετα οι Σύµβουλοι Μηχανικοί απαιτούν ποσό 
£150.000,  για νέες καθυστερήσεις και αναστολές του συµβολαίου τους. 

Τον Οκτώβριο 1996 άρχισε η κατασκευή του έργου και αναµένεται να αποπερατωθεί γύρω στο 
∆εκέµβριο 2001, έναντι δαπάνης περίπου £35 εκ.   
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(γ) Νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον 
Ιούλιο 1993, µε τη σύµφωνη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως το νέο κτίριο της 
Βουλής ανεγερθεί στο χώρο ανάπλασης του Σταδίου ΓΣΠ και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων.  Με βάση το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου, οι κατασκευαστικές εργασίες θα άρχιζαν 
το Σεπτέµβριο 1997, όµως η προκήρυξη των προσφορών αναστάληκε λόγω µη ολοκλήρωσης 
των αρχαιολογικών ανασκαφών και ανεύρεσης αρχαιοτήτων που, κατά την άποψη του 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων, ήταν σηµαντικές.  Η Υπηρεσία µου διαπίστωσε ότι µεγάλο µέρος της 
καθυστέρησης οφείλεται στην καθυστέρηση της µεταστέγασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων και στον αργό ρυθµό εκτέλεσης των αρχαιολογικών ανασκαφών.  Τον Ιανουάριο 
2000 αποφασίστηκε όπως η ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής µετακινηθεί σε νέο χώρο και 
γίνουν οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στα σχέδια.  Μέχρι τον Ιούνιο 2000 οι δαπάνες για τις 
µελέτες ανήλθαν σε περίπου £650.000, ενώ εκκρεµούν απαιτήσεις των Συµβούλων για 
αποζηµιώσεις της τάξης των £800.000.  Στο µεταξύ, λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση 
του έργου, αποφασίστηκε η ζήτηση προσφορών για την προσωρινή στέγαση της Βουλής σε 
υφιστάµενη οικοδοµή.  

(δ) Νέο Νοσοκοµείο Λευκωσίας.  Μετά από ζήτηση προσφορών, η εκτέλεση του έργου 
ανατέθηκε έναντι ποσού £37,5 εκ., µε έναρξη το Μάιο 1997 και συµπλήρωση το Φεβρουάριο 
του 2002.  Τον Ιανουάριο 1998, µετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, έγινε 
συµφωνία µε τον εργολάβο, µε βάση την οποία το έργο θα επιταχυνόταν κατά 65 εβδοµάδες και 
θα συµπληρωνόταν µέχρι το Μάιο 2001, έναντι επιπρόσθετης δαπάνης περίπου £2,9 εκ. 
Ωστόσο, µετά από γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι η επιτάχυνση δεν εµπίπτει στις 
αλλαγές που µπορούν να γίνονται µε βάση τον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο, η 
συµφωνία ακυρώθηκε.  Τον Ιούνιο 2000 το έργο παρουσίαζε καθυστέρηση 70 εβδοµάδων, οι 
οποίες οφείλονταν κυρίως στον εργολάβο και µερικώς σε άλλους λόγους.  Μέχρι τον Ιούνιο 
2000 εγκρίθηκε στον εργολάβο δικαιολογηµένη χρονική παράταση του συµβολαίου 37  
εβδοµάδων, η οποία µεταθέτει τη συµβατική συµπλήρωση του έργου το Νοέµβριο 2002.  Τον 
Ιούλιο του 2000 ο Αρχιτέκτονας του έργου αποφάσισε ότι ο εργολάβος δικαιούται ακόµα 32 
εβδοµάδες παράταση, λόγω της προσθήκης του Κέντρου Παραπληγικών.  Πέρα από τους 
λόγους που συνέβαλαν στην καθυστέρηση των οικοδοµικών εργασιών, διαπιστώθηκε σοβαρή 
καθυστέρηση στην ετοιµασία των προδιαγραφών για τον ιατρικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, η 
οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα των ειδικών συµβούλων, και σηµαντική αύξηση της εκτιµηµένης 
δαπάνης από £12 εκ. σε £25 εκ., λόγω αύξησης του όγκου του απαιτούµενου εξοπλισµού. 

(ε) Νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου.  Η σχεδιαστική µελέτη του έργου, η δαπάνη του οποίου 
εκτιµάται σε £7,5 εκ., ανατέθηκε σε ιδιώτες Αρχιτέκτονες τον Ιούλιο 1997 και έπρεπε να 
συµπληρωθεί το Μάρτιο 1998.  Η µελέτη, καθώς και η προκήρυξη των προσφορών, 
παρουσιάζει καθυστέρηση περίπου 28 µηνών, µέρος της οποίας οφείλεται στους Αρχιτέκτονες 
και µέρος σε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων εκ µέρους της κυβερνητικής πλευράς. 

Στο µεταξύ η εκτίµηση του τελικού κατασκευαστικού κόστους έχει ανέλθει στα £9,2 εκ., λόγω 
κυρίως τροποποιήσεων στις εξωτερικές εργασίες, αναθεώρησης του κόστους των 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών και αυξήσεων στα εργατικά. 

Τον Ιανουάριο 2000 εισηγήθηκα στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως δοθούν οδηγίες στους 
συµβούλους για αναπροσαρµογή της µελέτης των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών και 
περιορισµό του κόστους, µε βάση τις προδιαγραφές του Νέου Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Τον 
Απρίλιο 2000 οι σύµβουλοι ηλεκτροµηχανολόγοι, υιοθετώντας υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, 
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υπέβαλαν αναθεωρηµένη εκτίµηση δαπάνης για την Α΄ Φάση, που ανέρχεται σε £2.690.000, σε 
σύγκριση µε £2.990.000, που ήταν η αρχική εκτίµηση.   

(στ) Ανέγερση Συγκροτήµατος Κυβερνητικών Γραφείων στη Λευκωσία.  Το 1994 
αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί νέα µελέτη για την Α΄ Φάση των Κυβερνητικών Γραφείων από 
τον Οίκο Συµβούλων, στον οποίο είχε ανατεθεί το 1980 η εκπόνηση της αρχικής µελέτης, και το 
Φεβρουάριο του 1995 υπογράφηκε το σχετικό συµβόλαιο, το οποίο πρόβλεπε τη συµπλήρωση 
της µελέτης και τη ζήτηση προσφορών µέχρι το Νοέµβριο 1995, για την ανέγερση των 
Γραφείων.  Μετά από καθυστέρηση περίπου 20 µηνών στην ετοιµασία της µελέτης, το Μάρτιο 
1998 ανατέθηκε η κατασκευή του έργου, έναντι ποσού £16,5 εκ., και προβλέπεται η 
συµπλήρωση του µέχρι τον Αύγουστο 2001. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην πρόοδο 
των εργασιών, κυρίως λόγω καθυστέρησης στο διορισµό από την Κυβέρνηση του υπεργολάβου 
για τις µηχανολογικές εργασίες.  Η Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του Τµήµατος, µετά από 
διαπραγµατεύσεις µε τον εργολάβο, εισηγήθηκε όπως του παραχωρηθεί παράταση χρόνου 30 
εβδοµάδων, µε χρηµατική αποζηµίωση, και πέντε εβδοµάδων χωρίς χρηµατική αποζηµίωση.    

(ζ) Μελέτη βελτίωσης των Κόµβων Πολεµιδιών και Λιµανιού του Παρακαµπτήριου 
Λεµεσού.  Το Νοέµβριο 1999 το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε την 
τροποποίηση της προµελέτης βελτίωσης των κόµβων Πολεµιδιών και Λιµανιού του 
Παρακαµπτήριου Λεµεσού, µε πρόταση σχεδιασµού για την κατασκευή του ενδιάµεσου 
υπερυψωµένου τµήµατος του δρόµου µεταξύ των κόµβων µε τη µορφή γέφυρας, αντί τη 
στήριξη του σε τοίχους αντιστήριξης. Λόγω της αλλαγής αναµένεται αύξηση της δαπάνης 
εκτέλεσης του έργου περίπου κατά £1 εκ. - £1,5 εκ.  Ο κυριότερος λόγος που επέβαλε την 
αλλαγή είναι ότι η προτεινόµενη νέα λύση θεωρείται περιβαλλοντικά και αισθητικά ως η πιο 
ενδεδειγµένη.  Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι δεν έγινε αρχικά περιβαλλοντική µελέτη, αλλά 
αποφασίστηκε, για σκοπούς επίσπευσης της κατασκευής του έργου, να γίνει µελέτη µείωσης 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο στάδιο της ετοιµασίας των κατασκευαστικών σχεδίων. 

(η) Κατασκευή Υπόγειων Αποθηκών στην Επαρχία Αµµοχώστου.  Από επιτόπιο έλεγχο 
στο έργο παρατήρησα ότι, ύστερα από οδηγίες του ΓΕΕΦ, το Τµήµα τροποποίησε το µήκος δύο 
αποθηκών από 14 σε 20 µέτρα, µε επιπλέον δαπάνη περίπου £16.000, χωρίς έγκριση από την 
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, σύµφωνα µε τις νενοµισµένες διαδικασίες.  
Παρατήρησα επίσης ότι το έργο παρουσίαζε καθυστέρηση δύο µηνών, λόγω απρόβλεπτων 
εδαφολογικών συνθηκών, και αύξηση ποσοτήτων που προήλθαν από αλλαγές και προσθήκες 
στα σχέδια. 

(θ) Βελτίωση των δρόµων Νικόκλεια - Αρµίνου - Φιλούσα (Τµήµα Γ) και Νικόκλεια - 
Μαµώνια - Αγ. Νικόλαος (Τµήµα Ε).  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε το Φεβρουάριο 
2000 την ασφαλτόστρωση των ερεισµάτων των πιο πάνω δρόµων, µε σκοπό την 
αναβάθµιση/βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη µείωση του κόστους συντήρησης των 
ερεισµάτων µακροπρόθεσµα.  Παρατήρησα ότι το θέµα αυτό εξετάστηκε πριν από την 
προσφοροδότηση του έργου και κρίθηκε ότι τα τεχνοοικονοµικά δεδοµένα των δρόµων δε 
δικαιολογούσαν την ασφαλτόστρωση των ερεισµάτων τους και αποφασίστηκε όπως αυτά 
γίνουν χωµάτινα.  Τα δύο έργα βρίσκονται υπό κατασκευή και η επιπλέον εργασία θα εκτελεστεί 
από τους εργολάβους των έργων, έναντι επιπρόσθετου συνολικού κόστους £122.000. 

(ι) Κυκλοφοριακός Κόµβος αρ. 6 στη Λεµεσό - Συµβολή οδών Γρίβα ∆ιγενή - 
Λινόπετρας - Κολωνακίου.  Το συµβόλαιο για την κατασκευή του Κόµβου υπογράφηκε µε 
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ιδιώτη εργολάβο το Σεπτέµβριο 1997, έναντι του ποσού των £240.000.  Τον Ιούλιο 1998 το 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, µε τη σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και 
των εµπλεκόµενων  ∆ήµων, εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων την 
ακύρωση του συµβολαίου, λόγω ενστάσεων των ∆ήµων Λεµεσού και Αγίου Αθανασίου, επειδή 
οι κατασκευές που θα γίνονταν σύµφωνα µε υφιστάµενο συµβόλαιο θα ήταν προσωρινές και δε 
θα µπορούσαν να διατηρηθούν, όταν θα εφαρµοζόταν το τελικό ρυθµιστικό σχέδιο του 
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, το οποίο δεν έχει ετοιµαστεί ακόµη. 

Το Μάιο 1999, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων αποφάσισε την ακύρωση του 
συµβολαίου, ενώ ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για αποζηµίωση ύψους £206.695, η οποία 
κρίθηκε υπερβολική και ζητήθηκε από αυτόν να υποβάλει λεπτοµερή στοιχεία.  Κατά τη γνώµη 
µου η ακύρωση του συµβολαίου οφείλεται σε ελλιπή προγραµµατισµό και συντονισµό µεταξύ 
των εµπλεκόµενων Κυβερνητικών Τµηµάτων, µε αποτέλεσµα να κληθεί το ∆ηµόσιο να 
επωµιστεί σοβαρές χρηµατικές αποζηµιώσεις.  Παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου και έχει πληγεί το κύρος της διαδικασίας 
προσφορών του ∆ηµοσίου. 

(ια) Αναβάθµιση/βελτίωση του κυκλοφοριακού κόµβου στη συµβολή των λεωφόρων 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ µε τις οδούς Γιαν Σιµπέλιους και Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Λεµεσό.  Η µελέτη του έργου συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο 1995 και το Σεπτέµβριο 1997 
υπογράφτηκε µε ιδιώτη εργολάβο το συµβόλαιο για την κατασκευή του, έναντι του ποσού των 
£360.000.  Προτού αρχίσει το έργο, το Τµήµα ανέστειλε την έναρξη των εργασιών, λόγω 
αναθεώρησης των µελετών των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας.  Το Μάιο 1998, µετά από 
οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ετοίµασε νέο 
ρυθµιστικό σχέδιο και το Νοέµβριο 1998 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το νέο ρυθµιστικό 
σχέδιο και τις νέες εργασίες.  Μετά από διαβουλεύσεις του Τµήµατος µε τον εργολάβο, έγινε 
εισήγηση όπως ο εργολάβος εκτελέσει τις εργασίες που διαλαµβάνει το νέο ρυθµιστικό σχέδιο, 
έναντι του ποσού των £825.387.  Το θέµα εξετάστηκε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής 
Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία αποφάσισε να εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών. 

4.66.8  Λάθη και παραλείψεις σε µελέτες 

(α) Αυτοκινητόδροµος ∆εκέλειας - Αµµοχώστου.  Λόγω λαθών και παραλείψεων που 
παρουσιάστηκαν στη µελέτη, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων, καθώς 
και τροποποιήσεις στα σχέδια, µε αποτέλεσµα οι εργολάβοι να υποβάλουν απαιτήσεις για  
αποζηµιώσεις.  Το Τµήµα εξετάζει το θέµα και προτίθεται να υποβάλει ανταπαιτήσεις στους 
Συµβούλους Μηχανικούς.  Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε τις 
τροποποιήσεις και ζήτησε το Σεπτέµβριο 1999 από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων όπως ετοιµάσει 
έκθεση απαιτήσεων της Κυβέρνησης, για αποζηµιώσεις από τους Συµβούλους Μηχανικούς. 

(β) Αυτοκινητόδροµος Λεµεσού Πάφου (Τµήµα Τίµη-Γεροσκήπου).  Κατά την εκτέλεση 
του τµήµατος του δρόµου Τίµη-Γεροσκήπου, διαπιστώθηκε ότι η αντοχή του υπεδάφους, στο 
οποίο θα εδράζονταν τα θεµέλια της γέφυρας Έζουσας, ήταν πολύ χαµηλότερη από αυτή που 
υπολόγισαν οι Σύµβουλοι Μηχανικοί στη σχεδιαστική µελέτη.  Ως αποτέλεσµα, κρίθηκε 
αναγκαία η τοποθέτηση των πεδίλων της γέφυρας πάνω σε πασσάλους, για την οποία ο 
εργολάβος απαιτεί πρόσθετη δαπάνη περίπου £1 εκ.  Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων αποφάσισε το Μάρτιο 1998 τον καταλογισµό ευθυνών και τη λήψη µέτρων εναντίον 
των Συµβούλων Μηχανικών, επειδή τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας που έγινε στο 
στάδιο του σχεδιασµού του έργου δεν ήταν ορθά.  Το Φεβρουάριο 1999 το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων, µε επιστολή του προς τους Συµβούλους Μηχανικούς, τους 
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καταλογίζει ευθύνες για παράβαση των όρων του συµβολαίου τους και επιφυλάσσει τα 
δικαιώµατα της ∆ηµοκρατίας για απαιτήσεις πάνω από £110.000, για ζηµιές που θα υποστεί το 
∆ηµόσιο.  

(γ) ∆ρόµος Τίµης - Νατάς - Πενταλιάς - Παναγιάς.  Λόγω δυσµενών εδαφολογικών 
συνθηκών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, το Τµήµα ζήτησε από την 
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων έγκριση για τροποποιήσεις στο συµβόλαιο, αξίας 
περίπου £211.000, ποσό που αποτελεί το 32% του ποσού συµβολαίου.  Επιπλέον, λόγω των 
προτεινόµενων αλλαγών, έγινε εισήγηση για παράταση του χρόνου του συµβολαίου κατά 50 
εργάσιµες µέρες, µε εκτίµηση των οικονοµικών απαιτήσεων του εργολάβου για αποζηµιώσεις 
γύρω στις £20.000.  Παρατήρησα ότι η ανάγκη για τις τροποποιήσεις προέκυψε λόγω του ότι 
αγνοήθηκαν από το µελετητή του έργου οι τρεις γεωλογικές εκθέσεις, οι οποίες έγιναν στο 
στάδιο της µελέτης, και στις οποίες τονιζόταν η παρουσία ενός εξαιρετικά ασταθούς 
σχηµατισµού εδάφους, καθώς και η ύπαρξη πηγών κατά µήκος του άξονα του δρόµου.  Λόγω 
της σοβαρότητας του θέµατος εισηγήθηκα όπως διεξαχθεί έρευνα, µε σκοπό την απόδοση 
ευθυνών, σε σχέση µε τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στη µελέτη. 

(δ) ∆ρόµος Νικόκλεια - Αρµίνου - Φιλούσα (Τµήµα Γ).  Στο στάδιο της µελέτης και 
ετοιµασίας των εγγράφων των προσφορών του πιο πάνω δρόµου δε λήφθηκε υπόψη η ανάγκη 
για τοποθέτηση υλικού στρώσης στέψης, όπου υπάρχει ακατάλληλο έδαφος.  Στο στάδιο της 
κατασκευής του έργου εντοπίστηκε η ανάγκη για τοποθέτηση υλικού στέψης και υπολογίστηκε 
ότι η ποσότητα του αναγκαίου υλικού είναι περίπου 10.000 κ.µ., µε επιπλέον δαπάνη £40.000.  
Το θέµα εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία ζήτησε όπως 
εξεταστεί από το Τµήµα θέµα ευθυνών των µελετητών. 

(ε) ∆ιαµόρφωση οδικού δικτύου προς νέο ΓΣΠ.  Η µελέτη του οδοστρώµατος βασίστηκε 
στην εδαφολογική έρευνα που έγινε για την κατασκευή του νέου ΓΣΠ.  Στο στάδιο της 
κατασκευής διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος ήταν ακατάλληλο, µε αποτέλεσµα να τροποποιηθεί 
η µελέτη και να προκληθεί καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών κατά πέντε εβδοµάδες και 
επιπλέον κόστος περίπου £52.000.  Παρατήρησα ότι δεν ακολουθήθηκε η υφιστάµενη 
διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία, κατά το στάδιο της µελέτης, εκτελείται εδαφολογική µελέτη, 
πολύ περισσότερο στην περίπτωση αυτή, όπου, από τα διαθέσιµα εδαφολογικά δεδοµένα του 
χώρου του ΓΣΠ, διαφαινόταν ανοµοιοµορφία στην ποιότητα του υπεδάφους.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι δεν έγινε στο στάδιο της µελέτης η εδαφολογική έρευνα για το 
δρόµο, επειδή υπήρχε επείγουσα ανάγκη για την εκτέλεση του έργου προτού συµπληρωθεί το 
υπό ανέγερση νέο στάδιο ΓΣΠ.  Με πληροφόρησε επίσης ότι το Τµήµα του, σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, επεξεργάζεται διαδικασία εκπόνησης εδαφολογικών 
ερευνών πριν από την έναρξη των µελετών για οδικά έργα, ώστε να υπάρχει σαφής ένδειξη της 
ποιότητας του υπεδάφους και να αποφεύγονται παρόµοιες καταστάσεις. 

(στ) ∆ρόµος προσπέλασης  προς «Βαθιά Γωνιά».  Από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε 
σηµαντική καθυστέρηση (5-6 µηνών) στην πρόοδο των εργασιών, η οποία οφειλόταν στη 
µεγάλη αύξηση των χωµατουργικών εργασιών, λόγω αλλαγής στην αρχική  όδευση του δρόµου 
και των αυξηµένων µετακινήσεων υπηρεσιών, τα οποία δεν προβλέφθηκαν στο στάδιο της 
µελέτης.  Το έργο συµπληρώθηκε το Μάιο 1999, µε καθυστέρηση εννέα µηνών.  Ο εργολάβος 
έχει υποβάλει απαιτήσεις για χρηµατικές αποζηµιώσεις ύψους £455.000, οι οποίες εξετάζονται 
από το Τµήµα. 

(ζ) Βελτίωση των Λεωφόρων Λάρνακας και Αγλαντζιάς στην Αγλαντζιά.  Κατά την 
εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι το ύψος τοίχων αντιστήριξης που προβλεπόταν στη 
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µελέτη, συνολικού µήκους περίπου 80 µ.,  ήταν αναγκαίο να αυξηθεί, µε αποτέλεσµα επιπλέον 
επιβάρυνση του συµβολαίου κατά περίπου £17.400. 

4.66.9  Αδυναµίες στην οργάνωση/διαδικασίες ελέγχου έργων 

(α) Ανεξάρτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι των έργων από το Κεντρικό Εργαστήριο. Από 
δειγµατοληπτικό έλεγχο των φακέλων του Κεντρικού Εργαστηρίου του Τµήµατος για τα µεγάλα 
συµβόλαια οδικών έργων, προέκυψε ότι ο έλεγχος του Κεντρικού Εργαστηρίου δεν είναι 
επαρκής και συστηµατικός, λόγω σταδιακής µείωσης του προσωπικού του εργαστηρίου.  Ως 
αποτέλεσµα της υφιστάµενης κατάστασης, το σύστηµα ελέγχου της ποιότητας των έργων 
κρίνεται ανεπαρκές για να διασφαλίσει ότι τα έργα πληρούν τις προδιαγραφές, ενώ οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του νέου Κεντρικού Εργαστηρίου δεν αξιοποιούνται πλήρως.  
Σε απαντητική του επιστολή ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι 
γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για κατάλληλη στελέχωση του εργαστηρίου µε 
προσοντούχο προσωπικό, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του.  Τον Ιούνιο 
2000, ύστερα από νέο έλεγχο της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση µε τις πιο 
πάνω διαβεβαιώσεις, το εργαστήριο αποδυναµώθηκε περαιτέρω µε την απόσπαση αριθµού 
έµπειρων υπαλλήλων για την επί τόπου επίβλεψη οδικών έργων. 

(β) Νέος δρόµος Λεµεσού - Πάφου, τµήµα Τίµη - Γεροσκήπου, Συµβόλαιο ΙΒ.  Από 
επιτόπιο έλεγχο του έργου, διαπιστώθηκε ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η µετακίνηση 
εργοστασίου µωσαϊκών που βρίσκεται στη λωρίδα κατάληψης, στο τέρµα του 
αυτοκινητόδροµου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προϋποθέσεις καθυστέρησης στο έργο 
και υποβολής από τον εργολάβο απαιτήσεων για αποζηµιώσεις.  Σε σχετική παρατήρηση, ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το διάταγµα απαλλοτρίωσης δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευθεί, γιατί ο ιδιοκτήτης υπέβαλε ένσταση, η εξέταση της οποίας καθυστερεί για 
διάφορους λόγους.  Το Τµήµα Κτηµατολογίου πρόσφερε στον ιδιοκτήτη το ποσό των £119.130, 
ως αποζηµίωση, αλλά ο ιδιοκτήτης απαίτησε ποσό ύψους £784.583. 

Τελικά τον Ιανουάριο 2000, σε σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, στην οποία 
παρέστη και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου µε τους δικηγόρους του, έγινε κατ� αρχήν συµφωνία 
όπως ο ιδιοκτήτης παραδώσει τον επηρεαζόµενο χώρο του εργοστασίου στον εργολάβο, αφού 
του καταβληθεί από την Κυβέρνηση το ποσό των £325.000, ως αποζηµίωση, µε την επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων των δύο µερών για οριστική διευθέτηση του θέµατος, είτε µε διαιτησία είτε µε 
απόφαση του δικαστηρίου. 

(γ) Αρχαιολογικός Χώρος Κάτω Πάφου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
διαπιστώθηκε ότι τα σχέδια και οι προδιαγραφές παρουσίαζαν σηµαντικές ασάφειες και 
ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να προκληθούν πολλές καθυστερήσεις στο συµβόλαιο.  
Επιπρόσθετα, η συχνή ανεύρεση αρχαιοτήτων επέβαλε τη διακοπή των εργασιών και την 
τροποποίηση των σχεδίων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. Λόγω των 
πιο πάνω προβληµάτων, το έργο συµπληρώθηκε, µε καθυστέρηση 20 µηνών, στις 17.7.1998, 
µε αποτέλεσµα ο εργολάβος να υποβάλει απαιτήσεις για αποζηµιώσεις ύψους £1.523.925.  
Μετά από αξιολόγηση των απαιτήσεων από το Μηχανικό του έργου και το Τµήµα, η Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων µελέτησε το θέµα και αποφάσισε την καταβολή 
αποζηµίωσης ύψους £925.000.  Τον Ιούλιο 2000 το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
αποφάσισε τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά µε τα αίτια και τους υπαίτιους για τη δηµιουργία 
των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν στο σχεδιασµό και εκτέλεση του έργου. 
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(δ) Αυτοκινητόδροµος Λεµεσού - Πάφου (Τµήµα Πέτρα του Ρωµιού - Άσπρος).  Με 
βάση το συµβόλαιο, το οποίο ανατέθηκε µετά από διεθνείς προσφορές σε κοινοπραξία ξένου 
οίκου µε κυπριακή εταιρεία, έναντι ποσού £10,5 εκ., η εκτέλεση του έργου άρχισε το Μάρτιο 
1998 και θα έπρεπε να είχε συµπληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο 2000.  Μετά την έναρξη των 
εργασιών διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος θεµελίωσης της κοιλαδογέφυρας στην περιοχή της 
Πέτρας του Ρωµιού ήταν πολύ δυσµενέστερο από αυτό που αναµενόταν, σύµφωνα µε την 
εδαφολογική έρευνα που έγινε στο στάδιο της µελέτης από τους συµβούλους µελετητές.  Ως 
αποτέλεσµα, αποφασίστηκε η τροποποίηση της µελέτης της θεµελίωσης, προέκυψε όµως 
διαφωνία µεταξύ συµβούλων µελετητών και εργολάβου, σχετικά µε το είδος της θεµελίωσης 
που επιβαλλόταν να γίνει.  Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε επειδή η γεωλογική µελέτη που έγινε 
από τους συµβούλους ήταν λανθασµένη, ενώ παράλληλα αυτοί µετέθεσαν, µε βάση σχετική 
πρόνοια στο συµβόλαιο του εργολάβου και σε αντίθεση µε τις συµβατικές υποχρεώσεις τους, 
την ευθύνη για την τελική µελέτη της γέφυρας στον εργολάβο.  Κατά την άποψη µου η ενέργεια 
αυτή των συµβούλων έπρεπε να είχε εντοπιστεί και αποτραπεί από το Τµήµα.  Λόγω της 
διαφωνίας, προκλήθηκε σοβαρή καθυστέρηση στην κατασκευή της γέφυρας, µε αποτέλεσµα 
την υποβολή απαιτήσεων για αποζηµιώσεις από µέρους του εργολάβου. 

Με σκοπό τη µείωση των καθυστερήσεων, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 
ενέκρινε εισήγηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για επίσπευση και τµηµατική 
κατασκευή της γέφυρας, µε παραλαβή του βόρειου τµήµατος µέχρι τις 28.12.2000 και του 
νότιου µέχρι τις 26.8.2001, έναντι  πρόσθετης δαπάνης £275.000.  Η Επιτροπή αποφάσισε 
επίσης όπως η εν λόγω δαπάνη διεκδικηθεί από τους συµβούλους µελετητές. 

(ε) Υπολογισµός ποσοτήτων και πληρωµών εργασιών στα συµβόλαια οδικών έργων.  
Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των πληρωµών σε συµβόλαια οδικών έργων, η Υπηρεσία µου 
διαπίστωσε ότι, ενώ οι εργολήπτες σχεδιάζουν τις διατοµές των δρόµων και υπολογίζουν τις 
ποσότητες των χωµατουργικών εργασιών µε τη χρήση προγραµµάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, το Τµήµα, στις περισσότερες περιπτώσεις, προβαίνει σε έλεγχο των διατοµών και 
ποσοτήτων µε εµβαδοµέτρηση, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε, για πιο αποτελεσµατική διαχείριση και έλεγχο των πληρωµών, ότι ενδείκνυται όπως 
το Τµήµα εφοδιαστεί µε τα αντίστοιχα προγράµµατα που χρησιµοποιούν οι εργολήπτες.  Ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε, το Μάιο 2000, ότι η Μονάδα Μηχανογράφησης του 
Τµήµατος προβαίνει σε ενέργειες για εξασφάλιση και χρήση από τους επιβλέποντες 
Μηχανικούς των κατάλληλων προγραµµάτων.  

(στ) Συµβόλαια υπεργολαβίας των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστά-
σεων για το Νέο Νοσοκοµείο Λευκωσίας και τα Νέα Κυβερνητικά Γραφεία.  Από έρευνα 
της Υπηρεσίας µου διαπιστώθηκε ότι τα προσόντα και η πείρα του υπεύθυνου προσωπικού των 
υπεργολάβων ηλεκτρολογικών εργασιών για το Νέο Νοσοκοµείο Λευκωσίας και τα Νέα 
Κυβερνητικά Γραφεία, καθώς και του υπεργολάβου µηχανολογικών εργασιών για τα Νέα 
Κυβερνητικά Γραφεία, δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των όρων προεπιλογής των 
υπεργολάβων.  Το Μάρτιο 2000, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, αναφορικά 
µε τα Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, έχουν σταλεί επιστολές προς τους υπεργολάβους, ζητώντας 
όπως τηρήσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, αναφορικά µε το υπεύθυνο προσωπικό του 
έργου. 
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4.66.10  Αδυναµίες στη διαχείριση συµβολαίων 

(α) Περιοδική συντήρηση δρόµων στις Επαρχίες Λευκωσίας - Λάρνακας - 
Αµµοχώστου.  Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο παρατήρησα ότι δόθηκε εντολή έναρξης του 
έργου, ενώ εκτελούνταν ακόµα εργασίες στο δρόµο Λάρνακας - ∆εκέλειας (Β3) από το 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για 
απαιτήσεις από τον εργολάβο λόγω καθυστερήσεων.  Τελικά η εκτέλεση των εργασιών έγινε 
τέσσερις µήνες µετά τη λήξη της περιόδου του συµβολαίου, λόγω καθυστέρησης στη 
συµπλήρωση των εργασιών που εκτελούνταν στο δρόµο αυτό από το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Λάρνακας.  Παρατήρησα επίσης ότι, µε οδηγία του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου η διεύρυνση κατά ένα µέτρο 
του ασφαλτικού οδοστρώµατος σε τµήµα µήκους 3,2 χλµ. του πιο πάνω δρόµου, µε επιπλέον 
δαπάνη £17.704, χωρίς έγκριση, σύµφωνα µε τη νενοµισµένη διαδικασία. 

(β) Βελτίωση του δρόµου Αγίας Τριάδας - Κάβο Γκρέκο.  Σύµφωνα µε τους όρους του 
συµβολαίου, το έργο προβλέπεται να αρχίσει το ∆εκέµβριο 1999 και να εκτελεστεί σε δύο 
τµήµατα (Α και Β).  Το τµήµα Α θα ολοκληρωθεί σε 18 µήνες και το τµήµα Β σε πέντε µήνες.  
Παρατήρησα ότι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει υποβάλει ο εργολάβος, η έναρξη των 
εργασιών στο τµήµα Α προβλέπεται να γίνει µετά τη συµπλήρωση των εργασιών στο τµήµα Β, 
σε αντίθεση µε τις πρόνοιες και όρους του συµβολαίου που προβλέπουν ταυτόχρονη έναρξη 
των εργασιών και στα δύο τµήµατα.  Το Μάρτιο 2000, µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος, ζήτησα όπως ερευνήσει το θέµα και µε πληροφορήσει για τους λόγους παρέκκλισης 
από τις πρόνοιες του συµβολαίου. 

(γ) Βελτίωση του δρόµου Νικόκλεια - Μαµώνια - Άγιος Νικόλαος - Μετατόπιση άξονα.  
Το Τµήµα αποφάσισε τη µετατόπιση του άξονα του δρόµου κατά τρία µέτρα, µετά από αίτηµα 
επηρεαζόµενου ιδιοκτήτη γης.  Ο εργολάβος έχει εκφράσει την πρόθεση του να διεκδικήσει 
παράταση χρόνου και χρηµατική αποζηµίωση για την αλλαγή αυτή, η οποία έγινε χωρίς την 
έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων.  Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε 
όπως εγκρίνει την αλλαγή υπό διαµαρτυρία, ζητώντας από το Τµήµα όπως ακολουθεί πιστά τη 
νενοµισµένη διαδικασία προώθησης των αλλαγών. 

(δ) Κατασκευή υπόγειων αποθηκών σε περιοχή της Επαρχίας Λεµεσού.  Κατά το 
στάδιο υποβολής των προσφορών, η ακριβής θέση κατασκευής των αποθηκών, καθώς και ο 
δρόµος πρόσβασης προς αυτές, δεν ήταν γνωστά, µε αποτέλεσµα οι ποσότητες που 
περιλήφθηκαν στο ∆ελτίο Ποσοτήτων του συµβολαίου για τις χωµατουργικές εργασίες να είναι 
σηµαντικά µικρότερες από τις πραγµατικές.  Το επιπλέον κόστος που προέκυψε από την 
αύξηση των ποσοτήτων ανέρχεται στις £63.432.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος παρατήρησα ότι, παρόλο που το πιο πάνω πρόβληµα ήταν γνωστό στο Τµήµα πριν 
από την έναρξη των εργασιών, ζητήθηκε από το Μηχανικό του έργου όπως εκδώσει προς τον 
εργολάβο οδηγία έναρξης των εργασιών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί καθυστέρηση στο 
έργο, µέχρι την ετοιµασία των αναγκαίων σχεδίων για τη θέση των αποθηκών και την 
κατασκευή του δρόµου πρόσβασης.  Για το λόγο αυτό έχει παραχωρηθεί στον εργολάβο 
δικαιολογηµένη παράταση χρόνου 32 εργάσιµων ηµερών, ενώ αναµένεται η από µέρους του 
υποβολή απαιτήσεων για οικονοµικές αποζηµιώσεις. 

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, κατά την εξέταση του θέµατος, κάλεσε το 
Τµήµα όπως µην αποδέχεται στο µέλλον την προκήρυξη προσφορών για άλλες Υπηρεσίες 
(περιλαµβανοµένου και του Υπουργείου Άµυνας), αν προηγουµένως δεν έχουν ετοιµαστεί 
πλήρως τα κατασκευαστικά σχέδια και τα δελτία ποσοτήτων.  Το Τµήµα, σε συνεργασία µε το 
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Υπουργείο Άµυνας και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου, αποφάσισαν, το Φεβρουάριο 1999,  όπως 
υιοθετηθούν διαδικασίες «µε κατά στάδια έλεγχο», έτσι που να µειώνεται στο ελάχιστο η 
πιθανότητα παραλείψεων και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις στα έργα. 

(ε) Συµβόλαιο για το δρόµο Λεµεσού - Πάφου (τµήµα Άσπρος-Πέτρα του Ρωµιού) - 
Αλλαγή θεµελίωσης της Κοιλαδογέφυρας.  Μετά την τροποποίηση των σχεδίων της 
θεµελίωσης της Κοιλαδογέφυρας, ο εργολάβος αρνήθηκε να δώσει στο Μηχανικό του έργου τα 
αναγκαία στοιχεία (προσφορές υπεργολάβων κ.τ.λ.), για τον ακριβή υπολογισµό του κόστους 
της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τέτοια υποχρέωση.  Η Υπηρεσία µου υπέδειξε ότι η 
θέση του εργολάβου είναι αντίθετη µε τους όρους του συµβολαίου και τη διεθνή πρακτική, 
σύµφωνα µε την οποία αυτός έχει υποχρέωση να συνεργαστεί µε το Μηχανικό για την 
κοστολόγηση και εκτέλεση της εργασίας µε τον πιο οικονοµικό τρόπο. 

Τον Απρίλιο 1999 ο Μηχανικός του έργου απέστειλε επιστολή στον εργολάβο, µε την οποία τον 
πληροφορεί ότι η τιµολόγηση της εργασίας θα γίνει µε βάση τους όρους του συµβολαίου και τη 
διεθνή πρακτική.  Το κόστος της εργασίας υπολογίζεται από τον εργολάβο σε £2,2 εκ., ενώ ο 
Μηχανικός του έργου το έχει προκαταρκτικά εκτιµήσει σε £1,3 εκ. 

(στ) Προσφορά για την τοποθέτηση και κατασκευή κρασπέδων/ρείθρων στην Επαρχία 
Αµµοχώστου.  Η πιο πάνω προσφορά αφορούσε συµβόλαιο «διαρκείας», στο οποίο δεν 
καθοριζόταν η ποσότητα εργασίας που θα εκτελείτο, αλλά το µέγιστο ποσό και το 
µέγιστο/ελάχιστο χρονικό διάστηµα εκτέλεσης του συµβολαίου.  Τρεις µήνες µετά την έναρξη 
του συµβολαίου, οι εργασίες διακόπηκαν κατόπιν οδηγιών του Τµήµατος.  Οι οδηγίες για 
διακοπή των εργασιών δόθηκαν µε σκοπό τη συνέχιση τους από συνεργεία του Τµήµατος τα 
οποία αδρανούσαν.  Ο εργολάβος, µε επιστολή του προς το Τµήµα,  απαίτησε το ποσό των 
£26.518 ως αποζηµίωση, λόγω της διακοπής των εργασιών.  Σε σχετική γνωµάτευση του, ο 
Γενικός Εισαγγελέας επέκρινε το Τµήµα για την απόφαση που πήρε, την οποία θεώρησε 
λανθασµένη, και κάλεσε το Τµήµα όπως διαπραγµατευτεί το θέµα µε τον εργολάβο, για 
εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης και διευθέτηση των απαιτήσεων του. 

4.67  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.67.1  Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα στις 31.12.99 ήταν £969.496, σε 
σύγκριση µε £813.717 για το προηγούµενο έτος.  Στις καθυστερήσεις περιλαµβάνεται ποσό 
£780.502 για φόρο χωρητικότητας πλοίων, £31.063 για δικαιώµατα επιθεώρησης πλοίων, 
£6.731 για τέλη πληρώµατος και £37.517 για άδειες ασυρµάτων πλοίων. ∆εν περιλαµβάνεται 
ποσό £183.731, που αφορά επιβαρύνσεις πάνω στον καθυστερηµένο φόρο χωρητικότητας 
πλοίων, το οποίο καθίσταται πληρωτέο κατά την πληρωµή του οφειλόµενου φόρου.  
Εισηγήθηκα τη διερεύνηση όλων των καθυστερηµένων οφειλών, µε σκοπό την είσπραξη ή τη 
διαγραφή τους, καθώς και τη λήψη δικαστικών µέτρων, όπου κρίνεται σκόπιµο.  Μετά από 
έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, διαγράφηκε κατά τα έτη 1995-1999  το ποσό των 
£813.960. 

4.67.2  Καθυστερηµένα έσοδα από φορολογίες µικρών σκαφών και γιωτ - Κατάθεση 
εγγύησης.  Στα καθυστερηµένα έσοδα περιλαµβάνονται καθυστερήσεις, που αφορούν 
φορολογίες µικρών σκαφών και γιωτ, αρκετές από τις οποίες χρονολογούνται από το 1992 και 
είναι αµφίβολο αν θα εισπραχθούν.  Ο εντοπισµός των οφειλετών στις περιπτώσεις αυτές είναι 
αρκετά δύσκολος, επειδή δεν υπάρχει τακτική επικοινωνία µε το Τµήµα, µε αποτέλεσµα να 
παραµένουν καθυστερηµένες οφειλές για πολλά χρόνια. 
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Για αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο 
κατάθεσης εγγύησης κατά την εγγραφή των µικρών σκαφών στο Νηολόγιο. 

4.67.3  Λογαριασµοί του Προξενείου/Ναυτιλιακού Γραφείου στο Ρόττερνταµ.  Ο 
υπεύθυνος του Γραφείου δεν είχε τακτοποιήσει τις εκκρεµότητες στους λογαριασµούς του 
Προξενείου, ενώ ο ίδιος µετατέθηκε από τις 31 Μαΐου 1999 σε άλλο Γραφείο.  Λόγω της 
σοβαρότητας του θέµατος έγινε επιτόπιος έλεγχος από εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή και 
δόθηκαν οδηγίες για τελική διευθέτηση όλων των εκκρεµοτήτων.  ΄Οπως µε πληροφόρησε το 
Τµήµα, το θέµα αναµένεται να τακτοποιηθεί. 

4.67.4  Συνεργασία µε τον Κυπριακό Νηογνώµονα (CBS) σε θέµατα Εµπορικής 
Ναυτιλίας.  Παρόλο που δεν είχε πιστοποιηθεί ότι ο Κυπριακός Νηογνώµονας ικανοποιεί τα 
ποσοτικά κριτήρια που απαιτούνται από τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 
και την Κοινοτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εντούτοις έγινε εισήγηση και µε απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 29.1.98, εγκρίθηκε η ανάθεση της επιθεώρησης πλοίων 
στον Πειραιά στον Κυπριακό Νηογνώµονα, µε συµβόλαιο ισχύος ενός χρόνου. 

Επίσης, η ανάθεση των επιθεωρήσεων έγινε χωρίς να κινηθεί η διαδικασία ζήτησης 
προσφορών, σε αντίθεση µε τον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο, 

4.67.5  ∆ηµιουργία δικτύου ανεξάρτητων επιθεωρητών για εποπτεία των επιπέδων 
ασφάλειας των κυπριακών πλοίων.  Η δηµιουργία δικτύου ανεξάρτητων επιθεωρητών, που 
εγκρίθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 42.695, ηµερ. 7.6.95, δεν 
ολοκληρώθηκε, λόγω δυσκολίας στην εξεύρεση επιθεωρητών.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε τη 
νέα απόφαση του αρ. 50.816, ηµερ. 17.10.99, έχει εγκρίνει νέους όρους και κριτήρια 
πρόσληψης ανεξάρτητων επιθεωρητών, για επίλυση του προβλήµατος. 

Από τη λειτουργία του συστήµατος ελέγχου των κυπριακών πλοίων από τους ανεξάρτητους 
επιθεωρητές, κατά τα έτη 1996-1999, φαίνεται ότι οι επιθεωρήσεις που έγιναν είναι πολύ 
περιορισµένες και δεν έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα έσοδα στο Κράτος, ενώ το κόστος 
εργοδότησης των επιθεωρητών είναι δυσανάλογα ψηλό, σε σύγκριση µε τα έσοδα που 
πραγµατοποιήθηκαν.  Επίσης, η εφαρµογή του θεσµού αυτού δε φαίνεται να έχει επιφέρει 
σηµαντική βελτίωση της εικόνας της κυπριακής σηµαίας, αφού οι καταγγελίες/κρατήσεις 
κυπριακών πλοίων από τις λιµενικές αρχές ξένων χωρών δεν παρουσιάζουν ουσιαστική 
µείωση. 

Από τα πιο πάνω είναι φανερό ότι θα πρέπει ο τρόπος εποπτείας των κυπριακών πλοίων να 
µελετηθεί ξανά. 

4.67.6  Επιβολή χρηµατικών ποινών.  Κατά το 1999 δεν επιβλήθηκε καµιά χρηµατική ποινή 
για παραβάσεις/ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τις επιθεωρήσεις πλοίων από τους 
ανεξάρτητους επιθεωρητές, ούτε και για καταγγελίες που είχαν γίνει τα προηγούµενα χρόνια και 
εκκρεµούσε η εξέταση τους.  Επίσης, η τακτική του Τµήµατος είναι να µην επιβάλλονται 
χρηµατικές ποινές, ούτε για παραβάσεις/ελλείψεις που διαπιστώνονται από τους µόνιµους 
επιθεωρητές του Τµήµατος, εκτός αν οι παρατυπίες δικαιολογούν την κατακράτηση του πλοίου. 

Τα πιο πάνω δε συνάδουν µε τις πρόνοιες των σχετικών νόµων που προβλέπουν επιβολή 
χρηµατικών ποινών, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, και έχουν ως αποτέλεσµα την 
απώλεια δηµόσιων εσόδων. 

4.67.7  Εκκρεµείς καταγγελίες ξένων αρχών για ελλείψεις σε πλοία.  Παρά την 
προσπάθεια που γίνεται στο Τµήµα για την εξέταση και την επιβολή χρηµατικών ποινών, για 
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καταγγελίες πλοίων από τις λιµενικές αρχές ξένων χωρών, εξακολουθεί να υπάρχει σχετική 
καθυστέρηση, µε κίνδυνο την απώλεια δηµόσιου χρήµατος.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις το Τµήµα δεν µπόρεσε να επιβάλει ή εισπράξει τις ανάλογες χρηµατικές ποινές, 
επειδή τα πλοία στο µεταξύ έχουν διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο ή έχουν πωληθεί, 
µεταβιβαστεί κ.τ.λ. 

4.67.8  Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων σχετικά µε παραβάσεις της σύµβασης προς 
αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα.  Σύµφωνα µε τον Κυρωτικό Νόµο 18/80, η αρµόδια 
αρχή έχει εξουσία να αποδέχεται την καταβολή ποσού που θα συµφωνείται, µετά από 
συζήτηση, µε τον πλοιοκτήτη, για εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων σχετικά µε την πιο πάνω 
σύµβαση. 

Εισηγήθηκα την τροποποίηση του Κυρωτικού Νόµου, ώστε η αρµόδια αρχή να έχει εξουσία να 
επιβάλλει και όχι να αποδέχεται χρηµατικές ποινές για παραβάσεις της σύµβασης, όπως γίνεται 
και µε άλλους Κυρωτικούς Νόµους. 

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι θα προωθήσει την πιο πάνω τροποποίηση. 

4.67.9  Καθορισµός χρηµατικών ποινών για παραβάσεις ∆ιεθνών Ναυτιλιακών 
Συµβάσεων.  Σε ορισµένους Κυρωτικούς Νόµους δεν περιλήφθηκαν πρόνοιες για επιβολή 
χρηµατικών ποινών για παραβάσεις ∆ιεθνών Ναυτιλιακών Συµβάσεων, µε αποτέλεσµα να µην 
µπορούν να καθορίζονται και να επιβάλλονται τέτοιες ποινές.  Σε άλλους Κυρωτικούς Νόµους, 
ενώ έχουν περιληφθεί τέτοιες πρόνοιες, δεν έχουν καθοριστεί οι ανάλογες χρηµατικές ποινές, µε 
αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικού ποσού εσόδων για το Κράτος, αφού για σωρεία 
καταγγελιών δεν µπορούν να επιβληθούν ποινές. 

4.67.10  Ενοίκιο για το Ναυτιλιακό Γραφείο στο Ρόττερνταµ.  Για την περίοδο ενοικίασης 
1.3.96-28.2.2001, αναµένεται ότι θα καταβληθεί από το Τµήµα το ποσό των £123.461, ως 
ενοίκια για το Ναυτιλιακό Γραφείο στο Ρόττερνταµ. 

Ενόψει του γεγονότος ότι στους όρους του σχετικού συµβολαίου υπάρχει πρόνοια για 
ανανέωση της ενοικίασης για άλλα πέντε χρόνια και λόγω του ότι θα καταβληθεί αρκετά ψηλό 
ποσό, ως ενοίκια, και η χρήση των Γραφείων στο Ρόττερνταµ θα είναι µόνιµη, εισηγήθηκα όπως 
µελετηθεί το ενδεχόµενο αγοράς ιδιόκτητων Γραφείων. 

΄Οπως µε πληροφόρησε το Τµήµα, δόθηκαν οδηγίες για τη λήψη πληροφοριών για τις τιµές των 
ακινήτων, µε σκοπό την αγορά ιδιόκτητων Γραφείων. 

Μέρος Β 

4.67.11  Μητρώα εγγραφής πλοίων.  Εξακολουθεί να µη γίνεται συµφιλίωση των µητρώων 
εγγραφής πλοίων στο τέλος κάθε χρόνου, για διαπίστωση της ορθότητας των νέων εγγραφών 
και διαγραφών πλοίων. Εισηγήθηκα την επίσπευση της µηχανογράφησης των µητρώων 
εγγραφής πλοίων και των καταστάσεων που αφορούν χρεώσεις πλοίων, ώστε η ενηµέρωση 
τους να γίνεται έγκαιρα και η διαδικασία είσπραξης των σχετικών τελών να διεκπεραιώνεται πιο 
αποτελεσµατικά. 

4.67.12  Εκτύπωση εντύπων, εγχειριδίου, ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων και 
φυλλαδίων ναυτικών.  Στους προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών γίνεται πρόνοια για την 
εκτύπωση των πιο πάνω εντύπων, για σκοπούς τήρησης επίσηµων ηµερολογίων και 
ναυτολογίου, όπως προβλέπει η υφιστάµενη νοµοθεσία περί Εµπορικής Ναυτιλίας. 
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Το Τµήµα δεν έχει µέχρι σήµερα προβεί στην εκτύπωση των πιο πάνω και τα υπό κυπριακή 
σηµαία πλοία προµηθεύονται τα διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα από την αγορά.  Αυτό 
συνεπάγεται και απώλεια εσόδων, αφού τα εν λόγω έντυπα θα πωλούνταν στα πλοία από το 
Τµήµα.  Σηµειώνεται ότι τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν το 1999 από την πώληση 
ναυτιλιακών εγγράφων ανέρχονται στις £200.000.  ΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος, γίνονται ενέργειες για ζήτηση προσφορών. 

4.67.13  Αδυναµίες µηχανογραφικού συστήµατος.  ΄Οπως κατ� επανάληψη έχω αναφέρει, η 
επιβολή φόρου χωρητικότητας πλοίων, που γίνεται από το µηχανογραφικό σύστηµα, συνεχίζει 
να παρουσιάζει προβλήµατα και αρκετή εργασία, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του 
προγράµµατος, αναγκαστικά γίνεται µε το χέρι. 

Για τη µηχανογράφηση του Τµήµατος, προκηρύχθηκαν προσφορές στις 8.3.98 από το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής και έγινε κατακύρωση της προσφοράς από το Κεντρικό Συµβούλιο 
Προσφορών στις 26.6.2000. 

4.68  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Μέρος Α 
4.68.1  Εργαστήριο υδραυλικών και µεταλλικών κατασκευών και εργαστήριο 
κατασκευής πινακίδων.  Από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στα πιο πάνω εργαστήρια 
του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας, διαπιστώθηκαν αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, και ειδικά όσο αφορά την παραλαβή και έκδοση των υλικών και εξαρτηµάτων. 

4.68.2  Παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι οι συσσωρευµένες ώρες 
ελεύθερου χρόνου σε πίστη των εργατών που στελεχώνουν τα εργαστήρια του Αεροδροµίου 
Λάρνακας και του Νοσοκοµείου βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα.  Συγκεκριµένα, έχουν σε 
πίστη τους 6 416 συσσωρευµένες ώρες ελεύθερου χρόνου, από τις οποίες οι 4 592 ή 71,57% 
αφορούν το ηλεκτρολογικό εργαστήριο του Αεροδροµίου Λάρνακας, χωρίς αυτές να έχουν 
παραχωρηθεί. 

Εισηγήθηκα όπως µελετηθούν τρόποι σταδιακής µείωσης/παραχώρησης των ωρών ελεύθερου 
χρόνου. 

4.68.3  Λογαριασµός καταθέσεων.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του Λογαριασµού Καταθέσεων 
(∆ιάφορα) ήταν £770.545.  Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται αρκετά πιστωτικά υπόλοιπα, τα 
οποία εκκρεµούν για πολλά χρόνια και αφορούν κρατήσεις συµβολαίων. 

4.68.4  Αδυναµίες/παραλείψεις στην ετοιµασία προδιαγραφών/χειρισµό προσφορών 
(α) Προσφορές για τη λειτουργία και συντήρηση βιολογικών σταθµών επεξεργασίας 
λυµάτων.  Τα τριετή συµβόλαια συντήρησης επτά (7) Βιολογικών Σταθµών έληγαν στις 
31.3.98.  Το Τµήµα προκήρυξε, µε αρκετή καθυστέρηση, προσφορές για τη συντήρηση τους, 
στις 10.7.98.  Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε το Σεπτέµβριο 1998 προς 
το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, το Τµήµα εισηγείτο την κατακύρωση της προσφοράς 
έναντι του συνολικού ποσού των £455.614, για 3 χρόνια συντήρηση, περιλαµβανοµένων και 
των ανταλλακτικών.  Η Υπηρεσία µου, µε επιστολή της προς το Γενικό Λογιστή, Πρόεδρο του 
Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών, εξέφρασε την άποψη ότι οι τιµές των προσφορών ήταν 
υπερβολικά ψηλές, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία για το πραγµατικό κόστος συντήρησης, 
και εισηγήθηκε τον ορισµό ειδικής επιτροπής για εξέταση του θέµατος.  Τελικά, µε απόφαση του 
Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών, το ∆εκέµβριο 1998, η προσφορά ακυρώθηκε και 
επαναπροκηρύχθηκε τον Απρίλιο 1999, µε διαφοροποιηµένους όρους, που περιλάµβαναν 
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επιπρόσθετες διορθωτικές εργασίες σε κάθε Σταθµό, αλλά δεν περιλάµβαναν το κόστος των 
ανταλλακτικών.  Επίσης, µε εισήγηση της Υπηρεσίας µου, διαµορφώθηκαν τα κριτήρια, ώστε να 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην προσφορά περισσότεροι προσφοροδότες. 

Στην έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος που ετοιµάστηκε τον Ιούνιο 1999, γινόταν εισήγηση για 
κατακύρωση της νέας προσφοράς έναντι του συνολικού ποσού των £699.731, για 5 χρόνια 
συντήρησης, περιλαµβανοµένων και διορθωτικών εργασιών κόστους περίπου £60.000.  
΄Υστερα από υπόδειξη της Τεχνικής Επιτροπής του Συµβουλίου Προσφορών, το Τµήµα 
ετοίµασε νέα έκθεση τον Αύγουστο 1999, µε την οποία εισηγείτο όπως γίνουν διαβουλεύσεις µε 
τους προσφοροδότες για µείωση των τιµών.  Με επιστολή µου προς το Γενικό Λογιστή το 
Σεπτέµβριο 1999, εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο ακύρωσης της προσφοράς και 
επαναπροκήρυξης της, µε βάση τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, επειδή οι τιµές των 
προσφορών που υποβλήθηκαν  ήταν υπερβολικά ψηλές.  Το Νοέµβριο 1999 το Συµβούλιο 
Προσφορών αποφάσισε την ακύρωση της προσφοράς και την επαναπροκήρυξη της, σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις µου.  Τελικά, η προσφορά κατακυρώθηκε το Μάρτιο 2000, έναντι του 
συνολικού ποσού των £363.067 για 5 χρόνια, περιλαµβανοµένων και διορθωτικών εργασιών 
ύψους περίπου £21.000.  ∆ηλαδή, το κόστος συντήρησης µειώθηκε κατά £297.664 και το 
κόστος των διορθωτικών εργασιών κατά £39.000. 

(β) Προσφορά για ολοκληρωµένο σύστηµα ασφάλειας σε Στρατόπεδο.  Η προσφορά 
προκηρύχθηκε τον Απρίλιο 1999 µε εκτίµηση δαπάνης £521.500. Προηγουµένως (Μάρτιος 
1999) οι προδιαγραφές είχαν εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή του Συµβουλίου Προσφορών, 
αφού το Τµήµα διαβεβαίωσε γραπτώς το Γενικό Λογιστή ότι είναι παρόµοιες, µε ορισµένες 
βελτιώσεις, µε τις προδιαγραφές προηγούµενης προσφοράς του Υπουργείου Άµυνας, οι οποίες 
είχαν ετοιµαστεί από ιδιώτη σύµβουλο.  Παράλληλα το Τµήµα επιβεβαίωσε ότι τις 
προδιαγραφές για το πρωτεύον σύστηµα ασφαλείας περιµέτρου ικανοποιούσαν πέντε 
τουλάχιστον κατασκευαστές, οι οποίοι και αναφέρονταν ονοµαστικά στα έγγραφα προσφοράς.  
Από έρευνα της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκε ότι οι προδιαγραφές του εξοπλισµού των τριών 
από τις πέντε κατασκευάστριες εταιρείες ήταν πανοµοιότυπες και, από τα υπόλοιπα στοιχεία 
των εταιρειών αυτών, διαφαινόταν ουσιαστική σχέση µεταξύ τους.  Εν όψει των πιο πάνω, του 
γεγονότος ότι το Τµήµα αναθεώρησε την εκτίµηση δαπάνης - από £521.500 σε £680.000 - 
καθώς και του γεγονότος ότι ουσιαστικές διευκρινίσεις/πληροφορίες είχαν δοθεί προφορικά σε 
µερικούς προσφοροδότες, αντί γραπτώς προς όλους, ζήτησα από το Γενικό Λογιστή όπως το 
όλο θέµα επανεξεταστεί από ειδική επιτροπή, µε σκοπό την τροποποίηση των προδιαγραφών, 
ώστε να δίνεται η ευκαιρία συµµετοχής σε µεγαλύτερο αριθµό προσφοροδοτών/κατασκευαστών 
και να υπάρξει σηµαντική µείωση του κόστους.  Τον Ιούλιο 1999 το Τµήµα, αφού διερεύνησε τα 
θέµατα που εγέρθηκαν από την Υπηρεσία µου, επιβεβαίωσε ότι οι τρεις από τις πέντε 
κατασκευάστριες εταιρείες του κυρίως εξοπλισµού είχαν πράγµατι σχέση και συνεργάζονταν 
µεταξύ τους.  Παράλληλα τροποποίησε τις προδιαγραφές, µειώνοντας την εκτίµηση δαπάνης σε 
£480.000 (δηλαδή κατά £200.000), διατηρώντας όµως τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα 
ασφάλειας, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΓΕΕΦ.  Τελικά, από την προκαταρκτική αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν µε τις τροποποιηµένες προδιαγραφές, διαπιστώθηκε ότι η τιµή 
της χαµηλότερης προσφοράς εντός προδιαγραφών είναι περίπου £900.000, δηλαδή σχεδόν 
διπλάσια της εκτίµησης δαπάνης.  Τον Ιούλιο 2000 το Υπουργείο Άµυνας αποφάσισε την 
ακύρωση των προσφορών.  Όσο αφορά το χειρισµό της προσφοράς από τον αρµόδιο 
λειτουργό του Τµήµατος, ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων όπως διενεργήσει έρευνα.  Το Φεβρουάριο 2000 ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε 
ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ενδοτµηµατικής έρευνας, υπάρχει το ενδεχόµενο ο πιο πάνω 
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λειτουργός να µην επέδειξε τη δέουσα φροντίδα και προσοχή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των καθηκόντων του, σε σχέση µε την προετοιµασία και προκήρυξη της προσφοράς, και ότι η 
αρµόδια αρχή έχει µεταβιβάσει τις εξουσίες της στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος για να εκδικάσει 
συνοπτικά την υπόθεση.  Το Μάιο 2000, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε 
πληροφόρησε ότι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, κατόπιν έρευνας, διαπίστωσε ότι ο αρµόδιος 
λειτουργός που χειρίστηκε την προσφορά δε διέπραξε πειθαρχικό παράπτωµα, επειδή όµως ο 
τρόπος χειρισµού της προσφοράς δε συνέβαλε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, η αρµόδια αρχή τον 
προειδοποίησε γραπτώς ότι στο µέλλον θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο χειρισµό των 
προσφορών. 

(γ) Προσφορά για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφωνικών 
συστηµάτων για την Εθνική Φρουρά.  Η πιο πάνω προσφορά προκηρύχθηκε για δεύτερη 
φορά - αφού η προηγούµενη είχε ακυρωθεί - και, λόγω των επείγουσων αναγκών της Εθνικής 
Φρουράς, είχε αποφασιστεί να ζητηθεί η υποβολή νέας προσφοράς µόνο από επιλεγµένους 
προσφοροδότες, µε ειδικούς όρους και διαδικασίες, για επίσπευση της αγοράς του εξοπλισµού.  
Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 5.2.99 και ενώ, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της 
προσφοράς, ο χαµηλότερος εντός προδιαγραφών προσφοροδότης θα υποβαλλόταν εντός 15 
ηµερών σε δοκιµές πεδίου και εντός 30 ηµερών σε εργοστασιακή επίδειξη, η έκθεση 
αξιολόγησης των προσφορών υποβλήθηκε στο Γενικό Λογιστή στις 15.7.99, δηλαδή µετά από 
5½ µήνες.  Η προσφορά κατακυρώθηκε τελικά από το Συµβούλιο Προσφορών στις 2.12.99.  

(δ) Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήµατος κλειστού κυκλώµατος 
τηλεόρασης στο Μουσείο Λευκάρων.  Ενώ οι προδιαγραφές για τη ζήτηση προσφορών 
ετοιµάστηκαν από το Τµήµα και εγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή του Συµβουλίου 
Προσφορών το 1997, οι προσφορές προκηρύχθηκαν τον Απρίλιο 1999.  Από την έκθεση 
αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 1999 στο Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου για κατακύρωση, διαπιστώθηκε ότι, από τις πέντε προσφορές που 
υποβλήθηκαν, µόνο οι δύο ακριβότερες ήταν εντός προδιαγραφών και ο κυρίως εξοπλισµός 
που περιλάµβαναν ήταν του ίδιου κατασκευαστή.  Ο κατασκευαστής αυτός φαίνεται ότι ήταν ο 
µοναδικός που µπορούσε να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές αναφορικά µε τις µηχανές λήψεως, 
που αποτελούσαν το περίπου 40% του συνολικού κόστους της προσφοράς.  Τελικά οι 
προσφορές ακυρώθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών. 

(ε) Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας στη Μαλούντα.  Στο 
στάδιο ετοιµασίας των προσφορών, υποβλήθηκαν από έναν προσφοροδότη συγκεκριµένα 
ερωτήµατα/εισηγήσεις, τις οποίες, αφού µελέτησε το Τµήµα, ετοίµασε συµπληρωµατικό 
σηµείωµα µε διευκρινήσεις/τροποποιήσεις των προδιαγραφών.  Το σηµείωµα, λόγω 
παράλειψης του Τµήµατος να εξασφαλίσει έγκαιρα την έγκριση του Γενικού Λογιστή, δεν 
αποστάληκε στους προσφοροδότες, µε αποτέλεσµα οι προσφορές να υποβληθούν σύµφωνα 
µε τις αρχικές προδιαγραφές.  Τελικά, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε τον Ιανουάριο 2000 την ακύρωση των προσφορών.  
Σηµειώνεται ότι ο προσφοροδότης, ο οποίος είχε υποβάλει τα ερωτήµατα/εισηγήσεις, χωρίς να 
πάρει έγκαιρα οποιαδήποτε απάντηση, δεν υπέβαλε προσφορά. 

(στ) Προµήθεια και εγκατάσταση διακοσµητικών φωτιστικών και κολόνων οδικού 
φωτισµού.  Η έκθεση αξιολόγησης των προσφορών υποβλήθηκε στο Συµβούλιο Προσφορών 
για λήψη απόφασης το Νοέµβριο 1999, 17½ µήνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, που ήταν τον Ιούνιο 1998.  Εξέφρασα την άποψη ότι το χρονικό διάστηµα που 
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χρειάστηκε για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αδικαιολόγητα µεγάλο, άποψη µε την 
οποία συµφώνησε και το Τµήµα. 

(ζ) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτίριο του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών στη 
Λεµεσό.  Το Μάρτιο 2000 υποβλήθηκαν 6 προσφορές, ενώ άλλοι 5 προσφοροδότες, οι οποίοι 
είχαν αγοράσει τα έγγραφα, δεν υπέβαλαν προσφορά. Στην έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος 
γινόταν εισήγηση για ακύρωση της προσφοράς, επειδή όλοι οι προσφοροδότες ήταν εκτός 
προδιαγραφών σε ουσιώδη σηµεία.  Από τη µελέτη των προσφορών και της έκθεσης 
αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι οι προδιαγραφές για το συγκεκριµένο µέγεθος Ψύκτη, όπως 
είχαν διατυπωθεί από το Τµήµα, απέκλειαν όλους τους γνωστούς κατασκευαστές Ψυκτών.  
Τελικά, τον Απρίλιο 2000, το Συµβούλιο Προσφορών ακύρωσε τις προσφορές.   

4.68.5  Αδυναµίες/παραλείψεις στο χειρισµό συµβολαίων.  Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου 
σε προσφορές και συµβόλαια που χειρίζεται το Τµήµα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ηλεκτρολογικές εργασίες σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στα Πολεµίδια.  
Τον Αύγουστο 1996 ανατέθηκε, κατόπι κλήρωσης, η µελέτη ανακαίνισης 20 κτιρίων σε ιδιωτικό 
γραφείο συµβούλων Ηλεκτροµηχανολόγων, έναντι του ποσού των £31.914. Κατόπιν οδηγιών 
από το ΓΕΕΦ και έγκρισης του Τµήµατος το ∆εκέµβριο 1996, οι σύµβουλοι προχώρησαν στην 
ετοιµασία µελέτης ανακαίνισης/νέας εγκατάστασης για 127 συνολικά κτίρια, έναντι επιπλέον 
κόστους £12.188. Ακολούθως ζητήθηκαν προσφορές - µε βάση την αναθεωρηµένη µελέτη των 
συµβούλων - και το Σεπτέµβριο 1998 υπογράφηκε συµβόλαιο µε εργολάβο για εκτέλεση των 
εργασιών, έναντι του ποσού των £195.582. Τον Ιανουάριο 1999 το ΓΕΕΦ ζήτησε από το Τµήµα 
όπως υλοποιήσει τις αποφάσεις που λήφθηκαν µεταξύ Σεπτεµβρίου - Νοεµβρίου 1998, κατά τις 
επί τόπου επισκέψεις των εκπροσώπων του Τµήµατος, του ΓΕΕΦ και του ∆ιοικητή του 
στρατοπέδου,  οι οποίες αφορούσαν ουσιαστικές αλλαγές/προσθήκες/αφαιρέσεις στις εργασίες 
του συµβολαίου.  Το ∆εκέµβριο 1999 η Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 
εισηγήθηκε την καλυπτική έγκριση εργασιών συνολικής επιπλέον αξίας £16.575 και  επί έλαττον 
αξίας £35.336, καθώς και χρονικές καθυστερήσεις 60 ηµερών.  Οι πιο πάνω εργασίες είχαν ήδη 
εκτελεστεί, ενώ εκκρεµούσαν, βάσει οδηγιών που είχαν ήδη δοθεί, άλλες εργασίες εκτιµηµένης 
αξίας περίπου £50.000. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε, τον 
Ιούνιο 2000, ότι τις αλλαγές αποφάσιζε το ΓΕΕΦ και ότι, για αποφυγή στο µέλλον παρόµοιων 
προβληµάτων, έχει ελέγξει όλες τις µεταγενέστερες µελέτες ανακατασκευής στρατοπέδων και 
τροποποιήσει τα έγγραφα προσφορών, σύµφωνα µε τις τελικές ανάγκες του ΓΕΕΦ. 

(β) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Λάρνακας -«Check - In 
Hall».  Το Φεβρουάριο 2000, από επί τόπου έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία µου, 
διαπιστώθηκε ότι, ενώ η προσφορά είχε κατακυρωθεί στις 27.10.99, το συµβόλαιο διορισµένης 
υπεργολαβίας για µηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν είχε µέχρι τότε υπογραφεί, οι 
αεραγωγοί/µόνωση που είχαν εγκατασταθεί δεν ήταν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
συµβολαίου, ενώ µέρος των εξαρτηµάτων των αεραγωγών δεν είχε εγκατασταθεί.  Επίσης 
διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση των αεραγωγών δεν ήταν σύµφωνη µε τα αντίστοιχα σχέδια 
του συµβολαίου, αφού ο εργολάβος είχε προβεί, χωρίς έγκριση, σε κατάργηση/τροποποίηση 
µέρους των αεραγωγών, εξαρτηµάτων τους, καθώς και των στοµίων αέρος, κατά τρόπο 
µάλιστα που είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στο κόστος της όλης εργασίας.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος, προς τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε ότι το συµβόλαιο 
υπογράφηκε τελικά στις 6.3.2000 και έπρεπε οι εργασίες να παραδοθούν επειγόντως µέχρι τις 
20.5.2000, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ευχέρεια να ζητηθεί από τον εργολάβο να 
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αντικαταστήσει τους αεραγωγούς/µονώσεις που ήταν εκτός προδιαγραφών, για τα οποία η 
Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών εισηγήθηκε την αποκοπή ποσού £5.000 από τις πληρωµές του 
εργολάβου.  Επίσης, µε πληροφόρησε ότι η όλη συµπεριφορά και ανταπόκριση του εργολάβου 
θα ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης απόδοσης, την οποία θα ετοιµάσει το Τµήµα 
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Προσφορών.   

(γ) Νέα Κυβερνητικά Γραφεία Λευκωσίας - Φάση Α΄ - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

i. Τοπικές Μονάδες Κλιµατισµού (Fan Coil Units).  Στο συµβόλαιο περιλαµβάνονταν 
µονάδες από δύο κατασκευαστές, οι οποίοι, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης των 
ιδιωτών συµβούλων του έργου, που έγινε στο στάδιο πριν από την κατακύρωση της 
προσφοράς, ήταν αποδεκτοί.  Στο στάδιο της τελικής έγκρισης των µηχανηµάτων, οι 
σύµβουλοι εισηγήθηκαν την αποδοχή µονάδων από τρίτο κατασκευαστή, ο οποίος 
προτάθηκε από τον εργολάβο για έγκριση, µε το δικαιολογητικό ότι οι µονάδες των δύο 
πρώτων ήταν εκτός προδιαγραφών.  Από έρευνα της Υπηρεσίας µου διαπιστώθηκε ότι οι 
µονάδες του τρίτου κατασκευαστή ήταν εκτός προδιαγραφών σε ουσιώδη σηµεία.  Η 
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, προς την οποία υπέβαλα τις παρατηρήσεις 
µου, απέρριψε την εισήγηση των συµβούλων για αλλαγή του κατασκευαστή των µονάδων. 

ii. Αλλαγές/τροποποιήσεις/παραλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές του συµβολαίου.  
Από επί τόπου έλεγχο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκαν 
ουσιαστικές αλλαγές/παραλείψεις, σε σχέση µε τις πρόνοιες των εγγράφων του 
συµβολαίου, αναφορικά µε τους αεραγωγούς κλιµατισµού, οι οποίες είχαν άµεσες 
επιπτώσεις στην ποιότητα, λειτουργικότητα και κόστος των εγκαταστάσεων.  Επειδή οι 
ιδιώτες σύµβουλοι του έργου, που έχουν την ευθύνη της επίβλεψης και εφαρµογής των 
όρων του συµβολαίου, ερµήνευαν διαφορετικά τις σχετικές πρόνοιες των προδιαγραφών, 
ζήτησα όπως υποβληθούν οι σχετικές απόψεις του Τµήµατος.  Τον Ιούλιο 2000, το Τµήµα 
συµφώνησε µε τις παρατηρήσεις µου και δόθηκαν οδηγίες στους συµβούλους όπως 
µεριµνήσουν για την πιστή εφαρµογή των προδιαγραφών του συµβολαίου από µέρους του 
εργολάβου. 

iii. Λέβητες.  Επειδή ο κατασκευαστής των λεβήτων που περιλαµβάνονταν στο συµβόλαιο 
έπαυσε να κατασκευάζει το συγκεκριµένο τύπο, ο εργολάβος µηχανολογικών εργασιών 
πρότεινε την αντικατάσταση τους µε λέβητες από άλλο κατασκευαστή.  Η Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε την αλλαγή, αφού έλαβε υπόψη τη 
γνώµη/εισήγηση των ιδιωτών συµβούλων και του Τµήµατος.  Τελικά διαπιστώθηκε ότι τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των λεβήτων που  παραδόθηκαν στο εργοτάξιο δεν ήταν σύµφωνα 
µε τα εγκεκριµένα, αλλά υποδεέστερα, όσο αφορά το βάρος και την πίεση λειτουργίας τους.  
Οι σύµβουλοι του έργου εισηγήθηκαν την αποκοπή  ποσού £500 και αποδοχή των 
υποδεέστερων λεβήτων.  Η τελική απόφαση για την τύχη των λεβήτων εκκρεµεί. 

(δ) Ηλεκτρολογικές εργασίες σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην Απλάντα.  
Όπως ανέφερα στην προηγούµενη µου Έκθεση, η περίοδος εκτέλεσης του συµβολαίου ήταν 6 
µήνες και προέβλεπε την έκδοση αδειών εισόδου προς το προσωπικό του εργολάβου, αφού ο 
τελευταίος υποβάλει τα απαιτούµενα στοιχεία.  Ο εργολάβος υπέβαλε έγκαιρα τα απαιτούµενα 
στοιχεία, αλλά η έγκριση δόθηκε µετά από 5½ µήνες.  Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, του 
ανασχεδιασµού λόγω τροποποιήσεων στη χρήση υποστατικών και της καθυστέρησης στην 
παράδοση υλικών που θα του προµήθευε το Τµήµα, ο εργολάβος ζήτησε παράταση της 
περιόδου εκτέλεσης του συµβολαίου κατά 5 µήνες και οικονοµική αποζηµίωση ύψους £36.486.  
Η Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων έκρινε το αίτηµα της χρονικής παράτασης 
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δικαιολογηµένο και τον Ιούνιο 1999 το παρέπεµψε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων για έγκριση.  Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας µου, έγινε περαιτέρω διερεύνηση 
του θέµατος και διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό του εργολάβου εισερχόταν στο στρατόπεδο 
και εκτελούσε κανονικά τις εργασίες του συµβολαίου, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εκδοθεί οι 
άδειες εισόδου.  Εν όψει των πιο πάνω, η Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών επανεξέτασε το 
Φεβρουάριο 2000 το θέµα και αποφάσισε ότι η δικαιολογηµένη καθυστέρηση του εργολάβου 
ήταν µόνο 8 µέρες, αντί 5 µήνες που αρχικά είχε εισηγηθεί.  Τον Απρίλιο 2000 η Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών ενέκρινε ως δικαιολογηµένη καθυστέρηση του εργολάβου µόνο τις 8 µέρες. 

(ε) Παράταση συµβολαίων για ολοκληρωµένα προγράµµατα επεξεργασίας νερού.  Τα 
αρχικά συµβόλαια είχαν διάρκεια από 18.10.96 µέχρι 17.10.97, µε δικαίωµα ανανέωσης µέχρι 
17.10.98.  Ένα µήνα µετά τη λήξη και της ανανεωµένης ισχύος των συµβολαίων, το Τµήµα 
ζήτησε την έγκριση του Γενικού Λογιστή για παράταση 5½  µηνών, µέχρι να προκηρυχθούν και 
κατακυρωθούν νέες προσφορές.  Τελικά τα αρχικά συµβόλαια ανανεώθηκαν διαδοχικά µέχρι τις 
31.3.2000, αφού τα νέα υπογράφηκαν τον Απρίλιο 2000. 

(στ) ∆οµηµένη καλωδίωση στο Αρχηγείο Αστυνοµίας.  Το συµβόλαιο για τις πιο πάνω 
εργασίες υπογράφηκε την 1.7.1999 για το ποσό των £15.814, µε χρονική περίοδο εκτέλεσης 
τριών µηνών.  Το συµβόλαιο βασιζόταν σε µελέτη που ετοιµάστηκε το 1997, χωρίς να 
επανεξεταστούν έκτοτε οι ανάγκες της Αστυνοµίας.  Ως αποτέλεσµα, δύο εβδοµάδες µετά την 
υπογραφή του συµβολαίου ζητήθηκαν από την Αστυνοµία επιπλέον εργασίες/αναβαθµίσεις, 
συνολικού κόστους περίπου £7.300 ή 53% του αρχικού ποσού του συµβολαίου.  Ενώ ο 
εργολάβος υπέβαλε έγκαιρα τις απαιτήσεις του για τις ζητούµενες αλλαγές, αναφέροντας ότι, αν 
του δοθεί απάντηση µέχρι τέλος Ιουλίου 1999, δε θα χρειαστεί παράταση χρόνου εκτέλεσης του 
συµβολαίου, ο αρµόδιος λειτουργός/συντονιστής του Τµήµατος υπέβαλε το σχετικό εισηγητικό 
σηµείωµα στην Επιτροπή Αλλαγών για έγκριση στις 15.9.99, δηλαδή µε αρκετή καθυστέρηση. 

(ζ) Ηλεκτρολογικές εργασίες στο χηµείο της Αστυνοµίας.  Η περίοδος εκτέλεσης του 
συµβολαίου ήταν ένας µήνας.  Λόγω καθυστερήσεων στις οικοδοµικές εργασίες και απαιτήσεων 
της Αρχής Ηλεκτρισµού που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στο στάδιο της µελέτης, το Τµήµα 
εισηγήθηκε την έγκριση δικαιολογηµένης παράτασης των εργασιών για πέντε µήνες. 

(η) Αντικεραυνική προστασία στο «Dolphin» και Μουσείο Φύσης στο Τρόοδος.  
∆εκαπέντε µέρες µετά την υπογραφή του συµβολαίου, ο αρµόδιος λειτουργός/συντονιστής του 
Τµήµατος εισηγήθηκε στην Επιτροπή Αλλαγών την αλλαγή εξοπλισµού αξίας 26% του 
συνολικού ποσού του συµβολαίου, µε το δικαιολογητικό ότι δεν ήταν κατάλληλος.  Εξέφρασα 
την άποψη ότι η καταλληλότητα του εξοπλισµού θα έπρεπε να είχε µελετηθεί κατά την 
αξιολόγηση της προσφοράς, πριν από την υπογραφή του συµβολαίου. 

(θ) Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στην οικία αρ. 18 του Υπουργείου 
Εξωτερικών.  Ενώ η περίοδος εκτέλεσης της εργασίας ήταν Απρίλιος 1997 - Φεβρουάριος 
1998 και το τελικό πιστοποιητικό πληρωµής, το οποίο περιλάµβανε ποσό £1.374 για 
επιπρόσθετες εργασίες, εκδόθηκε από τον ιδιώτη σύµβουλο του έργου το Μάρτιο 1998, ο 
αρµόδιος λειτουργός/συντονιστής του Τµήµατος υπέβαλε το σχετικό εισηγητικό σηµείωµα για 
έγκριση από την Επιτροπή Αλλαγών στις 27.5.1999, δηλαδή µε καθυστέρηση 14 µηνών. 

4.69  ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Μέρος Α 
4.69.1  Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των µηχανοκίνητων οχηµάτων.  Σύµφωνα µε 
στοιχεία που τηρούνται από το Τµήµα, ο αριθµός των µηχανοκίνητων οχηµάτων, για τα οποία 
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δεν ανανεώθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας για  το 1999, ήταν 64 215, σε  σύγκριση µε 69 720 το 
1998.  Κατά το 1999  εκδόθηκαν συνολικά 433 066 άδειες κυκλοφορίας και εισπράχθηκαν τέλη 
£33,1 εκ., σε σύγκριση µε  421 231 άδειες και τέλη  £30,9 εκ. το 1998.  ∆ιαγράφηκαν 21 221 
οχήµατα από το µητρώο, λόγω µη ανανέωσης της άδειας τους για τρία συνεχή έτη.  Από τα πιο 
πάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 14,8% των εγγεγραµµένων οχηµάτων δεν έχουν ανανεώσει την 
άδεια κυκλοφορίας τους, ποσοστό που ισοδυναµεί µε περίπου £4,9 εκ. έσοδα που θα έπρεπε 
να εισπραχθούν, νοουµένου ότι τα πιο πάνω οχήµατα βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

4.69.2  Είσπραξη λανθασµένων δικαιωµάτων για άδειες κυκλοφορίας και καθυστέρηση 
στην είσπραξη των διαφορών.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
µε λανθασµένα δικαιώµατα, µε αποτέλεσµα στις 31.12.99 να εκκρεµεί η είσπραξη ποσού 
£31.826.  Το µεγαλύτερο ποσό αφορά καθυστερηµένα τέλη παλαιών ετών, τα οποία, σύµφωνα 
µε το Τµήµα, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εισπραχθούν. 

4.69.3  Ακάλυπτες επιταγές.  Κατά τις 31.12.99 εκκρεµούσε η είσπραξη 34 επιταγών, 
συνολικού ποσού £5.831, οι οποίες αφορούν την περίοδο 1989-1998. 

4.69.4  Αναθεώρηση των τελών κυκλοφορίας µηχανοκίνητων οχηµάτων.  Τα υφιστάµενα 
τέλη κυκλοφορίας έχουν καθοριστεί µε το Νόµο 241/91 και έκτοτε δεν έχουν αναθεωρηθεί.  Τον 
Απρίλιο του 1996 ανατέθηκε η µελέτη για την αναθεώρηση των πιο πάνω τελών στον οίκο 
«Hughes Economic Planning», η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 1997, µε ολικό κόστος 
£50.858, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, βάσει της οποίας ετοιµάστηκε τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το 
οποίο όµως δεν έχει προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση, επειδή το Υπουργείο Οικονοµικών 
κατέθεσε άλλο νοµοσχέδιο, προτείνοντας γενική αύξηση των τελών κατά 35%.  Ζήτησα από το 
Τµήµα να µε πληροφορήσει κατά πόσο και σε ποιο βαθµό αξιοποιήθηκε η µελέτη αυτή. 

4.69.5  Τουριστικά οχήµατα 

- Εγγραφή και άδεια κυκλοφορίας.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 25(3)(γ)(ιιι) (οι περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµοί 1984), η προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας εκδίδεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες.  Μετά την πάροδο των 
12 µηνών, εισπράττεται το κανονικό τέλος κυκλοφορίας. 

Στην περίπτωση της εγγραφής όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 12(γ)(ιιι) των πιο πάνω 
Κανονισµών, ο ΄Εφορος εκδίδει προσωρινό πιστοποιητικό εγγραφής, µε τέλος £17 µόνο, χωρίς 
η Νοµοθεσία να προνοεί την έκδοση κανονικού πιστοποιητικού εγγραφής µετά την πάροδο των 
12 µηνών. Εισηγήθηκα όπως γίνει ανάλογη τροποποίηση της Νοµοθεσίας, ώστε µετά την 
πάροδο των 12 µηνών, εφόσον το όχηµα παραµένει και κυκλοφορεί στην Κύπρο, να εγγράφεται 
µόνο αφού καταβάλει τα κανονικά τέλη εγγραφής.  Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι ετοιµάστηκε 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο σύµφωνα µε την εισήγηση µου. 

4.69.6  Εκπαιδευτικά οχήµατα 

(α) Μειωµένα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας.  Σύµφωνα µε τον περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµο του 1972, όλα τα εκπαιδευτικά οχήµατα καταβάλλουν 
µειωµένα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας, ως µη ιδιωτικά µηχανοκίνητα οχήµατα. 

Επειδή η φοροαπαλλαγή αυτή παραχωρείται σε µια µικρή τάξη ατόµων και δεν εξυπηρετεί το 
ευρύ κοινωνικό σύνολο, εισηγούµαι επί σειρά ετών όπως το προνόµιο αυτό καταργηθεί, χωρίς 
µέχρι σήµερα να υπάρξει ανάλογη τροποποίηση της Νοµοθεσίας.  ΄Οπως µε πληροφόρησε το 
Τµήµα, ετοιµάζεται σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο. 
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(β) Οχήµατα που δεν παρουσιάστηκαν για εξέταση οδηγών.  Από τα 464 εκπαιδευτικά 
οχήµατα, τα 224 δεν έχουν παρουσιαστεί για εξέταση οδηγών το 1999 (ποσοστό 48%).  
΄Εχοντας υπόψη τα µειωµένα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας για τα οχήµατα αυτά, ζήτησα να 
πληροφορηθώ κατά πόσο έγινε οποιαδήποτε έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά 
εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικά και χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

4.69.7  Σχολές Οδηγών 

- Ανάκληση αδειών λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας µερικών Σχολών Οδηγών έχει 
ανακληθεί, χωρίς αυτές να τακτοποιήσουν φορολογικά και να µετατρέψουν τα εκπαιδευτικά τους 
οχήµατα σε ιδιωτικά.  Επίσης για τα οχήµατα αυτά εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας µε µειωµένα 
τέλη, µετά την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

4.69.8  Απόβαρο µηχανοκίνητων οχηµάτων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, 
για περίοδο πέρα από 15 έτη, µεγάλος αριθµός οχηµάτων του ίδιου τύπου και µοντέλου και µε 
τον ίδιο εξοπλισµό ταξινοµούνται, από πλευράς απόβαρου, σε διαφορετικές κατηγορίες, οι 
οποίες δε συµφωνούν ούτε και µε τα στοιχεία των κατασκευαστών. 

Στις Εκθέσεις µου ανέφερα κατά καιρούς αρκετές περιπτώσεις οχηµάτων διαφόρων τύπων και 
µοντέλων, όπου οχήµατα του ίδιου τύπου και µοντέλου εγγράφηκαν µε διαφορετικό απόβαρο, 
συνήθως µικρότερο του κανονικού, καταβάλλοντας µειωµένα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που διεξήχθη από την Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκε ότι, από τα 15 
µεταχειρισµένα οχήµατα συγκεκριµένου τύπου που έχουν εγγραφεί κατά  τον  Ιούλιο  του 1999, 
τα 11  έχουν  εγγραφεί  µε  απόβαρο  της  κατηγορίας 763-1016 kg., µε τέλη εγγραφής @ £154 
και άδεια κυκλοφορίας £49 το χρόνο, και τα 4 στην κατηγορία 1017 - 1270 kg., µε τέλη 
εγγραφής £275 και άδεια κυκλοφορίας £93. 

Επειδή διαπιστώνονται συνεχείς ατέλειες στο σύστηµα, εισηγήθηκα την υιοθέτηση παλαιότερης 
άποψης του Γενικού Εισαγγελέα για τροποποίηση της νοµοθεσίας, ώστε το κριτήριο για τα τέλη 
εγγραφής και άδειας κυκλοφορίας να είναι ο κυβισµός των οχηµάτων, κριτήριο το οποίο 
χρησιµοποιείται για την επιβολή του φόρου κατανάλωσης, ο οποίος αφορά ποσό µεγαλύτερο 
από το τέλος εγγραφής και κυκλοφορίας. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και ΄Εργων, η εισήγηση µου έγινε 
αποδεκτή και θα προωθηθεί σχετική τροποποίηση της νοµοθεσίας. 

4.69.9  Μετατροπή οχηµάτων µετά τον τελωνισµό και πριν από την εγγραφή τους.  
Αρκετά οχήµατα, ενώ τελωνίζονται σε µια κατηγορία, λόγω αλλαγών ή µετατροπών που 
γίνονται σ� αυτά µετά τον τελωνισµό τους, το Τµήµα τα εγγράφει σε κατηγορία διαφορετική από 
την κατηγορία τελωνισµού τους.  Λόγω νοµικού κενού, το Τµήµα Τελωνείων σταµάτησε να 
εισπράττει τη διαφορά δασµού και φόρου κατανάλωσης µεταξύ των δύο κατηγοριών.  Με 
επιστολή µου προς το Τµήµα Οδικών Μεταφορών εισηγήθηκα όπως τροποποιηθεί ο 
Κανονισµός 55(1) των περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών του 
1984, έτσι ώστε οι πρόνοιες του Κανονισµού για την είσπραξη της διαφοράς φόρων και δασµών 
στις περιπτώσεις αλλαγών, µετατροπών ή προσαρµογών να καλύπτουν όχι µόνο εγγεγραµµένα 
οχήµατα, αλλά και οχήµατα που έχουν εκτελωνιστεί αλλά δεν έχουν ακόµη εγγραφεί.  Το Τµήµα 
ετοίµασε σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο και απέστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας. 

4.69.10  Εγγραφή οχηµάτων σαλούν στην κατηγορία Van.  Κατά τη διάρκεια του έτους 
συνεχίστηκε ο τελωνισµός από το Τµήµα Τελωνείων οχηµάτων, τα οποία εκ κατασκευής δεν 
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µπορούν να θεωρηθούν εµπορικά (Van), και η εγγραφή τους στην κατηγορία αυτή από το 
Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 

Ως αποτέλεσµα, προέκυψε µεγάλη απώλεια δασµών και φόρων.  Η µείωση των εσόδων, για το 
λόγο ότι τα πιο πάνω οχήµατα εγγράφονται ως Van, αντί ως σαλούν, σε τέλη εγγραφής και 
άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται σε £158 και £186, αντίστοιχα, για κάθε όχηµα.  Από το 1990 
µέχρι σήµερα εγγράφηκαν παράτυπα ως Van 16 399 οχήµατα τύπου σαλούν.  Για την ίδια 
περίοδο, και νοουµένου ότι τα πιο πάνω οχήµατα θα εγγράφονταν στην κατηγορία σαλούν, το 
∆ηµόσιο θα εισέπραττε πέρα από £5,5 εκ. σε τέλη εγγραφής και άδειας κυκλοφορίας. 

Επανέλαβα την εισήγηση µου όπως η σχετική Νοµοθεσία και Κανονισµοί εφαρµοστούν πιστά, 
έτσι ώστε οχήµατα που δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι εµπορικά εκ κατασκευής να µην 
εγγράφονται στην κατηγορία αυτή.  Σχετική είναι και η γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
ηµερ. 18.12.97. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε επιστολή του προς τους Συνδέσµους Εισαγωγέων 
Αυτοκινήτων, τους πληροφόρησε ότι, για οχήµατα που θα εισαχθούν από τις 5.6.2000 και 
µεταγενέστερα, θα εφαρµόζονται οι Κανονισµοί 2(1) και 6(4)(α) των περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται η εγγραφή ως 
Van οχηµάτων τα οποία δεν προορίζονται από τον κατασκευαστή ως τέτοια. 

Μέρος Β 

4.69.11  Καταβολή µειωµένων τελών άδειας κυκλοφορίας για ιδιωτικά µηχανοκίνητα 
οχήµατα.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, και για περίοδο πέρα από 10 έτη,  ανέφερα ότι, 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, ιδιωτικά µηχανοκίνητα οχήµατα, που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά προσώπων που εργοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες των 
οχηµάτων, δε θεωρούνται ιδιωτικά µηχανοκίνητα οχήµατα και, κατά συνέπεια, επιβαρύνονται µε 
µειωµένα τέλη κυκλοφορίας, µέχρι και £330 το χρόνο, ανάλογα µε το απόβαρο, για κάθε όχηµα.  
Επειδή το διοικητικό κόστος για την εφαρµογή της πιο πάνω νοµοθεσίας είναι σηµαντικό και 
υπάρχει το ενδεχόµενο καταστρατήγησης της, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικού ποσού 
δηµόσιων εσόδων, εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο κατάργησης των µειωµένων 
τελών ή περιορισµού τους στις περιπτώσεις λεωφορειακού τύπου οχηµάτων.  'Οπως ανέφερα 
και στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου, ετοιµάστηκε τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο στάληκε 
για έγκριση στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε βάση το οποίο καταργούνται τα µειωµένα τέλη για 
ιδιωτικά οχήµατα. 

4.69.12  Ακάλυπτες επιταγές.  ΄Οπως ανέφερα και στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου, αριθµός 
επιταγών επιστράφηκαν από τις τράπεζες ως ανεξαργύρωτες και το Λογιστήριο του Τµήµατος 
αποδέχθηκε όπως οι εκδότες των επιταγών αυτών, συνολικού ποσού £13.047,23, καταβάλουν 
τα ποσά αυτά σταδιακά, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.  Παρατήρησα ότι από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις εκκρεµεί υπόλοιπο £831,10, παρά την παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος 
από την ηµεροµηνία της οφειλής. 

4.69.13  Εγγραφές λεωφορείων.  Συνεχίζει η εγγραφή λεωφορείων µε µία, αντί µε δύο θύρες 
επιβατών στην αριστερή πλευρά.  Αντιλαµβάνοµαι ότι οι τροποποιητικοί Κανονισµοί που 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο (Αρ. Απόφασης 49.832, ηµερ. 17 Ιουνίου 1999) δεν 
έχουν κατατεθεί για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω νέων τροποποιήσεων 
που πρέπει να γίνουν, για εναρµόνιση τους µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
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4.70  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.70.1  Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων. Στις 31.12.99 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν 
£2.476.836, σε σύγκριση µε £4.138.015 το προηγούµενο έτος.  Στις καθυστερήσεις 
περιλαµβάνονται £508.755 για τέλη αεροδροµίου (από τα οποία £237.203 αφορούν τιµολόγια 
του ∆εκεµβρίου 1999), £795.549 για ενοίκια, £716.286 για επιβατικά τέλη (από τα οποία 
£637.416 αφορούν τιµολόγια του ∆εκεµβρίου 1999) και  £261.333 για τέλη υπερπτήσεων  (της 
περιόδου 1970-1990, προτού η Κύπρος ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 
της Αεροναυτιλίας). 

− Στα οφειλόµενα ενοίκια περιλαµβάνεται ποσό £295.404, το οποίο αποτελείται από  τόκους 
για την περίοδο 1989-1999, το οποίο οφείλεται από τις Κυπριακές Αερογραµµές και το οποίο 
η πιο πάνω εταιρεία αρνείται να καταβάλει, επειδή, όπως υποστηρίζει, αυτό δεν 
προβλεπόταν στην απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής. 

− Για ποσό £406.658 εκκρεµεί αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου από το 1995. 

− Ποσό £79.875 οφείλεται από διαφηµιστική εταιρεία από το 1998.  Η υπόθεση βρίσκεται στη 
Νοµική Υπηρεσία για λήψη νοµικών µέτρων. 

4.70.2  Χρήση χώρων από τις Κυπριακές Αερογραµµές στους Αερολιµένες Λάρνακας και 
Πάφου.  Οι Κυπριακές Αερογραµµές, ενώ έχουν υπογράψει συµβόλαια για τα γραφεία και τις 
αποθήκες στους αερολιµένες, δεν έχουν ακόµη υπογράψει τα νέα συµβόλαια για τους ανοικτούς 
χώρους.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, αναµένεται να υπογράψουν και συµβόλαια για τους 
ανοικτούς χώρους, µετά από την πρόσφατη νοµοτεχνική επεξεργασία τους από το Γενικό 
Εισαγγελέα. 

4.70.3  Επιβατικά τέλη - Τέλη αεροδροµίου - Τόκοι.  ∆ιάφορες αεροπορικές εταιρείες δεν 
έχουν ξοφλήσει ορισµένα παλαιά υπόλοιπα για επιβατικά τέλη και για τέλη αεροδροµίου. 

Αναφέρεται ότι από πέντε εταιρείες οφείλεται το ποσό των £100.759 για επιβατικά τέλη, για την 
περίοδο 1988-1996, και από άλλες πέντε εταιρείες οφείλεται το ποσό των £189.792 για τέλη 
αεροδροµίου, για την περίοδο 1987-1999.  Μια αεροπορική εταιρεία οφείλει στο Τµήµα 
£108.898 για τέλη αεροδροµίου.  Το Τµήµα ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα στις 29.6.95 τη 
λήψη νοµικών µέτρων και υπέβαλε τη σχετική έκθεση γεγονότων στις 18.11.96.  Το θέµα 
εκκρεµεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για λήψη µέτρων. 

4.70.4  Υπερωρίες.  Κατά το 1999 καταβλήθηκε ποσό £540.344 για υπερωριακή απασχόληση 
υπαλλήλων του Τµήµατος, σε σύγκριση µε £506.390 το 1998.  Το Τµήµα υπέβαλε 
συγκεκριµένες εισηγήσεις στην Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού για τη µείωση 
των υπερωριών. 

4.70.5  Ενοικίαση οικοδοµής για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τµήµατος.  Με 
έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών έχει ανανεωθεί για περίοδο πέντε ετών η ενοικίαση της 
οικοδοµής για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τµήµατος, µε ετήσιο ενοίκιο £3 το 
τετραγωνικό πόδι, από £2,74 που ήταν, το οποίο καθορίστηκε από την Επαρχιακή Επιτροπή 
Καθορισµού Ενοικίων.  Πέρα από το ενοίκιο θα καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες µηνιαίο ποσό 
£500 για πέντε χρόνια, για απόσβεση των επιπρόσθετων δαπανών (αντικατάσταση 
ανελκυστήρα, αντικατάσταση εξώθυρας και όλων των παραθύρων µε διπλά γυαλιά), οι οποίες 
ανέρχονται σε £24.000. 
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Εξέφρασα τη γνώµη ότι το επιπρόσθετο αυτό ποσό είναι δυσανάλογα ψηλό, σε σχέση µε τα 
βελτιωτικά έξοδα που έγιναν. 

Μέρος Β 

4.70.6  Οδοιπορικά υπαλλήλων του Αερολιµένα Λάρνακας.  Οι υπάλληλοι του αεροδροµίου 
Λάρνακας, οι οποίοι πριν από το 1974 εργάζονταν στο αεροδρόµιο Λευκωσίας, εξακολουθούν 
να πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα και υπερωρίες για την καθηµερινή µετάβαση τους από τη 
Λευκωσία στη Λάρνακα γιατί ως έδρα εργασίας τους θεωρείται ακόµη η Λευκωσία.  Η 
διευθέτηση αυτή έγινε το 1975, λόγω των τότε συνθηκών που δεν επέτρεπαν τη µετάθεση τους 
στη Λάρνακα, η οποία και θεωρήθηκε ως προσωρινή διευθέτηση.  Το θέµα εκκρεµεί από το 
1994 στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού για λήψη οριστικής απόφασης. 

4.70.7  Ρυµουλκά αεροσκαφών στον Αερολιµένα Λάρνακας.  Τα δυο ρυµουλκά 
αεροσκαφών που βρίσκονται στον Αερολιµένα Λάρνακας εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται 
από τις Κυπριακές Αερογραµµές για ρυµούλκηση αεροσκαφών, χωρίς την καταβολή 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων.  'Ενας από τους λόγους της µη αξιοποίησης τους από το Τµήµα 
είναι η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη 
συντήρηση τους.  Εισηγήθηκα προ πολλού όπως το Τµήµα µελετήσει τρόπους αξιοποίησης 
των ρυµουλκών, σε συνδυασµό µε την είσπραξη τελών βάσει Κανονισµών.  Το Τµήµα µε 
πληροφόρησε ότι µελετάται τόσο η εισαγωγή νέου συστήµατος ρυµούλκησης αεροσκαφών, όσο 
και το θέµα της νοµοθετικής ρύθµισης για την είσπραξη από τις αεροπορικές εταιρείες τελών 
ρυµούλκησης.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν σηµειωθεί οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

4.70.8  Εξυπηρέτηση εδάφους σε αεροσκάφη.  Παρατηρήθηκε ότι για την εξυπηρέτηση 
εδάφους στα αεροσκάφη (Ramp Handling) δεν επιβάλλεται κανένα τέλος, ενώ στα ευρωπαϊκά 
αεροδρόµια τα τέλη αυτά κυµαίνονται από £900 - £1.800 για µεγάλα αεροσκάφη και £600 - 
£1.700 για µικρά αεροσκάφη.  Με βάση τα στοιχεία αυτά, προκύπτει σηµαντική απώλεια 
εσόδων. 

Το θέµα µελετάται από το Τµήµα, σε συνάρτηση και µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
σχετικά µε την ελευθεροποίηση των υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόµια. 

4.70.9  Είσπραξη τελών αεροδροµίου από τα γραφεία κινήσεων των Αεροδροµίων.  Για 
µερικές αεροπορικές εταιρείες, η είσπραξη των τελών αεροδροµίου στα γραφεία κινήσεων των 
Αεροδροµίων γίνεται σε µετρητά.  Ο υπολογισµός των τελών προσγείωσης, παραµονής κ.τ.λ. 
γίνεται µε το χέρι και, σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν λανθασµένες εισπράξεις 
τελών. 

Για αποφυγή της πιο πάνω κατάστασης και για σκοπούς καλύτερου εσωτερικού ελέγχου, 
εισηγήθηκα όπως η διαδικασία υπολογισµού και είσπραξης τελών από τα γραφεία κινήσεων 
µηχανογραφηθεί, όπως έγινε και στα Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, το Τµήµα έχει κινήσει τη διαδικασία για µηχανογράφηση του συστήµατος. 

4.70.10  Ο περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας ∆ιατάγµατος Νόµος του 1989.  
Παρατηρήθηκε ότι ορισµένες υπηρεσίες που προνοούνται στο Νόµο δεν προσφέρονται από το 
Τµήµα, ενώ άλλες υπηρεσίες αναθέτονται σε ιδιώτες και τα σχετικά δικαιώµατα καταβάλλονται 
από τους αιτητές απευθείας στους ιδιώτες, παρόλο που αυτό δεν προνοείται στους 
Κανονισµούς.  Επίσης αρκετά από τα δικαιώµατα αυτά είναι πολύ χαµηλά και δε συνάδουν µε 
τα σηµερινά δεδοµένα.  Εισηγήθηκα όπως ο πιο πάνω Νόµος εκσυγχρονιστεί και τα δικαιώµατα 
αναθεωρηθούν. 
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4.71  ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.71.1  Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία µιας µηχανής επικόλλησης γραµµατοσήµων.  
Η πιο πάνω µηχανή παραλήφθηκε από το Τµήµα την 1.7.98, χωρίς να έχει δοκιµαστεί.  Λόγω 
των σοβαρών λειτουργικών προβληµάτων που παρουσιάζει, µε οδηγίες του Γενικού Λογιστή, το 
Τµήµα κάλεσε τον κατασκευαστή να παραλάβει τη µηχανή και να επιστρέψει την αξία της, η 
οποία ανέρχεται σε £64.407 στερλίνες. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, το θέµα βρίσκεται στη Νοµική Υπηρεσία για λήψη δικαστικών µέτρων. 

4.71.2  Μεταφορά ταχυδροµείου εσωτερικού.  Ως αποτέλεσµα των περιορισµών στη 
νοµοθεσία και της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την προκήρυξη και κατακύρωση των 
προσφορών, φαίνεται ότι έχει µειωθεί ο ανταγωνισµός και παρουσιάζεται µια συνεχής αύξηση 
της δαπάνης, η οποία για το 1999 ανήλθε στις £169.500, σε σύγκριση µε £162.000 για το 1998. 

Κατόπιν εισήγησης του Τµήµατος, η Νοµική Υπηρεσία ετοίµασε νοµοσχέδιο για τροποποίηση 
της υφιστάµενης νοµοθεσίας, το οποίο ωστόσο δεν έχει προωθηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο, 
ενόψει του γεγονότος ότι εκκρεµεί για συζήτηση, ενώπιον της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής, θέµα µεταφοράς των ταχυδροµικών σάκων µόνο από λεωφορειούχους.  

Εξάλλου, µε σκοπό τη µείωση της δαπάνης που απαιτείται για τη µεταφορά του ταχυδροµείου 
στις κοινότητες της υπαίθρου, το Τµήµα εισηγήθηκε όπως η µεταφορά γίνεται πάνω σε 
πενθήµερη, αντί εξαήµερη βάση, όπως γίνεται και στις αστικές περιοχές.  Το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και ΄Εργων έδωσε τη συγκατάθεση του για αξιολόγηση και προώθηση της 
εισήγησης αυτής. 

4.71.3  ∆ιαχείριση Φιλοτελικού Μουσείου.  Η µίσθωση του οικήµατος για στέγαση του 
Φιλοτελικού Μουσείου άρχισε την 1.6.98 και το ενοίκιο καθορίστηκε σε £6.000 το χρόνο.  Η 
διαχείριση του Μουσείου ανατέθηκε, ύστερα από την προκήρυξη προσφορών, σε ιδιώτη 
διαχειριστή, έναντι ποσού £205 µηνιαίως από 1.2.99, όµως, ύστερα από παραστάσεις του 
διαχειριστή ότι η προσέλευση επισκεπτών είναι µηδαµινή, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων αποφάσισε τη µείωση του ενοικίου στο συµβολικό ποσό των £10 το µήνα.  
Αποτέλεσµα τούτου είναι το Τµήµα να επιβαρύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου µε το ενοίκιο του 
οικήµατος. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες µεταστέγασης του Μουσείου σε 
χώρο που θα έχει τουριστικό και εµπορικό χαρακτήρα, µε τα ανάλογα οφέλη. 
Μέρος Β 

4.71.4  ∆είγµατα αναµνηστικών γραµµατοσήµων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου  ανέφερα 
ότι δείγµατα αναµνηστικών γραµµατοσήµων που τυπώθηκαν κατά λάθος και, σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του Τµήµατος, θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί από ειδική επιτροπή, πωλήθηκαν 
στο εξωτερικό σε αρκετά ψηλές τιµές.  Σχετικά µε το θέµα αυτό έγινε αστυνοµική έρευνα και η 
υπόθεση παραπέµφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η 
υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου για εκδίκαση. 

4.72  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 
4.72.1  Εσωτερικός έλεγχος.  Εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναµίες και ελλείψεις στα 
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Υπουργείου και των 
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Υπηρεσιών του, λόγω µη επαρκούς στελέχωσης και οργάνωσης, τόσο του λογιστηρίου του 
Υπουργείου, όσο και των άλλων Υπηρεσιών του.  Η µηχανογράφηση των εργασιών των 
λογιστηρίων, που είχε ως στόχο την εξοικονόµηση χρόνου, για µερική επίλυση του 
σοβαρότατου προβλήµατος της µη επαρκούς στελέχωσης και οργάνωσης τους, δεν 
επιτεύχθηκε και το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται. 

4.72.2  Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Μεγάλο µέρος των δαπανών του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως κατά τα τελευταία τρία χρόνια, όπως διαπιστώνεται και από τον 
πιο κάτω πίνακα, παρέµεινε αδαπάνητο. 

 
΄Ετος 

 Εγκεκριµένος 
Προϋπολογισµός 

 Πραγµατική 
δαπάνη 

  
Αδαπάνητο ποσό 

            £εκ.        £εκ  £εκ.  % 
1999  15,1  11,1  4  26,49 
1998  14  7,9  6,1  43,57 
1997  13,1  7  6,1  46,56 

΄Εγινε εισήγηση όπως επιδιώκεται καλύτερος προγραµµατισµός στην ετοιµασία του 
Προϋπολογισµού, µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων εκτέλεσης του από το Υπουργείο. 

4.72.3  Αξιολόγηση προσφορών για την προµήθεια φαρµάκων.  ∆ιαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση των προσφορών για την προµήθεια φαρµάκων έγινε µε βάση 
φαρµακοοικονοµική µελέτη, χωρίς αυτό να αναφέρεται στους όρους των προσφορών.  Η 
Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι, εκεί όπου επιβάλλεται όπως η αξιολόγηση των 
προσφορών γίνει µε βάση φαρµακοοικονοµική µελέτη, τούτο θα πρέπει να περιλαµβάνεται 
στους όρους των προσφορών, θέση που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο. 

4.72.4  Καθυστερηµένα έσοδα.   Το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων των διαφόρων 
Τµηµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύµφωνα µε τις καταστάσεις καθυστερηµένων 
εσόδων, ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £1.697.705, σε σύγκριση µε £885.314 του προηγούµενου 
έτους.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται καθυστερήσεις για προηγούµενα έτη ύψους £733.788. 
Τα καθυστερηµένα έσοδα οφείλονται από επιδοτούµενους ασθενείς (£257.560), οφειλές στο 
Κρατικό Χηµείο (£145.761), οφειλές στα Νοσοκοµεία (εσωτερικοί ασθενείς) (£435.489) και 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες (£838.096).  Η οφειλή στις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
αντιπροσωπεύει την αξία φαρµάκων και φαρµακευτικού υλικού που δόθηκαν µέχρι τις 31.12.99 
στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο, λόγω της εκκρεµότητας που υπάρχει 
στο καθεστώς λειτουργίας του, δεν έχει καταβάλει µέχρι σήµερα οποιοδήποτε ποσό και οι 
οφειλές του συνεχώς αυξάνονται.  Οι οφειλές στα Νοσοκοµεία προέρχονται κυρίως από 
αλλοδαπούς, οι οποίοι, αφού έτυχαν θεραπείας, απολύθηκαν, χωρίς να καταβάλουν τα 
δικαιώµατα.  Η λήψη µέτρων εναντίον τους είναι σχεδόν αδύνατη και ήδη το θέµα αυτό έχει 
πάρει σοβαρές διαστάσεις. 

Για βελτίωση της κατάστασης εισηγήθηκα και πάλι, µεταξύ άλλων, την αυστηρή εφαρµογή των 
Κανονισµών και την είσπραξη των δικαιωµάτων πριν από την απόλυση των εσωτερικών 
ασθενών και τη διαγραφή των ποσών που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. 

4.72.5  Προµήθεια και χρήση ιατρικού και άλλου εξοπλισµού.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις 
µου αναφέρθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, έγιναν αγορές εξοπλισµού, χωρίς τον κατάλληλο 
προγραµµατισµό και µελέτη σχετικά µε τις ανάγκες και προτεραιότητες των Νοσοκοµείων, µε 
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αποτέλεσµα ιατρικός και άλλος εξοπλισµός που αγοράστηκε να παραµείνει σε αδράνεια, µε 
κίνδυνο να καταστραφεί.  Εισηγήθηκα τη δηµιουργία ειδικής επιτροπής, η οποία θα 
επιλαµβάνεται των θεµάτων αγοράς και χρήσης του εξοπλισµού.  Το Υπουργείο πληροφόρησε 
την Υπηρεσία µου ότι  από το 1998 ο προγραµµατισµός των αναγκών και προτεραιοτήτων των 
Νοσοκοµείων γίνεται πάνω σε διετή βάση και ήδη έχει αρχίσει και η διαδικασία εντοπισµού, 
καταγραφής και µεταφοράς του εξοπλισµού σε άλλα Νοσοκοµεία.  Από πρόσφατους όµως 
ελέγχους στα Νοσοκοµεία, διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να παραµένει ακόµη σε αδράνεια 
αρκετός ιατρικός εξοπλισµός.  Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που οι ανάγκες για 
αγορά ιατρικού εξοπλισµού είναι µεγάλες και πολλές φορές επείγουσες, εντούτοις, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, δεν αξιοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιµες πιστώσεις, παρά το γεγονός ότι οι 
προϊστάµενοι Νοσοκοµείων ζητούν επί σειρά ετών τη συµπερίληψη εξοπλισµού στους 
εγκριµένους καταλόγους αγορών και την προώθηση της αγοράς του.  ΄Οπως διαπιστώνει και το 
ίδιο το Υπουργείο, παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην ετοιµασία των εγγράφων 
προκήρυξης προσφορών και στην κατακύρωση τους.  Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως 
µελετηθεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας στο Υπουργείο Υγείας Κλάδου Προµηθειών, 
στελεχωµένου και µε ειδικούς τεχνικούς, ο οποίος να επιλαµβάνεται της προµήθειας και χρήσης 
του ιατρικού εξοπλισµού καθώς και του εντοπισµού και διάθεσης του αδρανούς εξοπλισµού. 

4.72.6  Μητρώο βιβλιοθήκης.  Το µητρώο βιβλιοθήκης έχει χαθεί και από το ∆εκέµβριο του 
1999 άρχισε η τήρηση νέου µητρώου.  Για διευθέτηση του θέµατος έγινε εισήγηση όπως, αφού 
εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, γίνει φυσική καταµέτρηση και 
καταχώριση των βιβλίων σε µητρώα και σταλεί στην Υπηρεσία µου το σχετικό πιστοποιητικό. 

Μέρος Β 

4.72.7  Οργανωτική ∆οµή Υπουργείου Υγείας.  Στην ΄Εκθεση µου για το 1998, ανέφερα ότι, 
σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν στο παρελθόν, από ξένους συµβούλους, εν όψει του γεγονότος 
ότι το σύστηµα υγείας στην Κύπρο αναµένεται να αντικατασταθεί σύντοµα, επιβάλλεται όπως η 
οργανωτική δοµή του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του διαµορφωθεί ανάλογα, για να 
καταστεί δυνατό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.  Οι ξένοι σύµβουλοι εισηγούνται, µεταξύ 
άλλων, τη δηµιουργία τµηµάτων, τα οποία δεν υπάρχουν σήµερα και των οποίων η λειτουργία 
επιβάλλεται.  Ως παράδειγµα αναφέρονται το Τµήµα Σχεδιασµού και ΄Ερευνας και το Τµήµα 
∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Προσωπικού.  Βάσει των εισηγήσεων των ξένων συµβούλων,  
πρόσφατα έχει  ετοιµαστεί προσχέδιο νέου οργανογράµµατος για τις Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην 
οργανωτική δοµή του Υπουργείου, για το λόγο ότι, σύµφωνα µε το ίδιο, δεν έχουν εξασφαλιστεί 
οι νέες θέσεις προσωπικού που απαιτούνται.  Στο µεταξύ το ιατρικό προσωπικό, το οποίο κατά 
τα τελευταία χρόνια αποσπάται από τα Νοσοκοµεία για να εκτελέσει στο Υπουργείο ή στις 
Ιατρικές Υπηρεσίες καθήκοντα άλλα από καθαρά ιατρικά, όπως για τη διεξαγωγή µελετών, για 
συντονισµό διαφόρων δραστηριοτήτων, για προγραµµατισµό αγορών κ.τ.λ., χωρίς να 
υπάρχουν στον Προϋπολογισµό εγκεκριµένες οργανικές θέσεις, συνεχώς αυξάνεται.  Εξέφρασα 
την άποψη ότι αυτή η πρακτική πιθανόν να δηµιουργήσει προβλήµατα στελέχωσης στα 
Νοσοκοµεία. 

4.72.8  Εθνικό Σχέδιο Υγείας.  Το σχετικό Νοµοσχέδιο για το Εθνικό Σχέδιο Υγείας έχει 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι δεν 
υπήρξαν σηµαντικές βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς, όπως βελτίωση της δυναµικότητας των 
Νοσοκοµείων, της οργανωτικής δοµής και του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να αποτελέσουν 
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την αναγκαία υποδοµή για την ορθολογιστική εφαρµογή του, και υπάρχει κίνδυνος, σε 
περίπτωση που το Νοµοσχέδιο ψηφιστεί σε Νόµο, το Εθνικό Σχέδιο Υγείας να µην µπορεί να 
εφαρµοστεί. 

4.72.9  Παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς. Στην προηγούµενη ΄Εκθεση 
µου ανέφερα ότι, σύµφωνα µε µελέτη που έγινε το 1997 για το πιο πάνω θέµα από 
εµπειρογνώµονα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, το σύστηµα ελέγχου της προσφοράς 
υπηρεσιών σε ασθενείς  παρουσίαζε σοβαρές αδυναµίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την 
οµοιόµορφη και σε αποδεκτά επίπεδα προσφορά υπηρεσιών από όλους τους ιατρούς κάθε 
ειδικότητας.  Επειδή όπως αναφέρθηκε η εφαρµογή τέτοιου συστήµατος, όπως αποδείχθηκε σε 
άλλες χώρες όπου εφαρµόστηκε, εκτός από την αναβάθµιση των προσφερόµενων ιατρικών 
υπηρεσιών σε ασθενείς, αναµένεται να επιφέρει και σηµαντική εξοικονόµηση στις δαπάνες 
(φάρµακα, χρήση κρεβατιών στα νοσοκοµεία, χειρουργικές επεµβάσεις κ.τ.λ.), έγινε εισήγηση 
όπως το Υπουργείο τροχιοδροµήσει την έναρξη εφαρµογής τέτοιου συστήµατος, τουλάχιστον 
πάνω σε µερική βάση.  Αναφέρθηκε σχετικά ότι η εφαρµογή τέτοιου συστήµατος θεωρείται 
απαραίτητη για την εισαγωγή του Εθνικού Σχεδίου Υγείας.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο 
προέβη σε κάποιες ενέργειες, όπως αποστολή λειτουργών του στο εξωτερικό, καθώς και 
διοργάνωση σεµιναρίων, όµως δεν είναι ακόµη σε θέση να εφαρµόσει τέτοιο σύστηµα. 

4.72.10  Οικονοµική επιβάρυνση ασθενών που στέλλονται στο εξωτερικό για θεραπεία 
µε φροντίδα της Κυβέρνησης.  Οι δαπάνες για το Σχέδιο Αποστολής Ασθενών στο εξωτερικό 
κατά τα τρία τελευταία χρόνια είχαν ως ακολούθως: 

   

Ποσό 

 Αποστολές 
ασθενών 

 Ποσό που 
ανακτήθηκε 

  £    £ 

1997  7.381.156  1337  837.300 

1998  8.777.666  1446  791.313 

1999  8.737.574  1315  965.055 

Σύµφωνα µε τους νέους Κανονισµούς του Σχεδίου Αποστολής Ασθενών στο εξωτερικό για 
θεραπεία µε φροντίδα της Κυβέρνησης, ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση των ασθενών ή 
των οικογενειών τους, αυτοί µπορεί να επιβαρυνθούν µε µέρος ή µε το σύνολο των εξόδων 
θεραπείας ή να απαλλαγούν πλήρως.  Για σκοπούς εξακρίβωσης της οικονοµικής κατάστασης 
τους, διεξάγεται κοινωνικοοικονοµική έρευνα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, τα 
αποτελέσµατα της οποίας στέλλονται στο Υπουργείο Υγείας.  ΄Οπως όµως διαπιστώθηκε και 
πάλι, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν πλήρως την 
οικονοµική κατάσταση των ασθενών και εποµένως µια βασική πρόνοια των Κανονισµών δεν 
µπορεί να εφαρµοστεί κατά δίκαιο τρόπο.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι δεν έχει άλλη εκλογή από 
την υιοθέτηση των αποτελεσµάτων των ερευνών. 

4.72.11  Παροχή ιατρικής περίθαλψης σε Κύπριους ασθενείς σε Νοσοκοµεία του 
εξωτερικού.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι το Υπουργείο, µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των Κυπρίων ασθενών που στέλλονται στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη, 
προέβη σε διευθετήσεις συνεργασίας µε διάφορα Νοσοκοµεία και εταιρείες του εξωτερικού, 
χωρίς τη ζήτηση προσφορών και χωρίς την υπογραφή οποιασδήποτε συµφωνίας.  Σχετικά µε 
την αποστολή ασθενών σε Νοσοκοµείο του Ισραήλ για θεραπεία,  υπογράφηκε συµφωνία µε 
την ενδιαφερόµενη εταιρεία,  χωρίς όµως να καλύπτονται όλα τα περιστατικά, µε αποτέλεσµα να 
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παρουσιάζονται προβλήµατα, αναφορικά µε τα ποσά που απαιτούνται και παρουσιάζονται στα 
τιµολόγια.  Για την ορθή διαχείριση των δαπανών, αλλά και την επίλυση των προβληµάτων 
συνεργασίας που παρουσιάζονται, έγινε εισήγηση όπως, για την εξασφάλιση των πιο πάνω 
υπηρεσιών, το Υπουργείο προβεί στην προκήρυξη προσφορών.  ΄Ηδη, όπως πληροφορήθηκα, 
ο Γενικός Λογιστής, Πρόεδρος του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών, έχει υποδείξει την 
υιοθέτηση της διαδικασίας προσφορών µε διαπραγµάτευση, µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών 
µε Νοσοκοµεία του εξωτερικού.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Υγείας έχει 
ολοκληρώσει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων από Νοσοκοµεία της Ελλάδας και του Ισραήλ, 
όµως καθυστερεί η συλλογή στοιχείων από Νοσοκοµεία του Ηνωµένου Βασιλείου.  ΄Εγινε 
εισήγηση όπως επισπευσθούν οι ενέργειες του Υπουργείου, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτή η 
υιοθέτηση των εισηγήσεων της Υπηρεσίας µου και του Γενικού Λογιστή. 

4.72.12  ΄Εξοδα νοσηλείας προσώπων στα Νοσοκοµεία ύστερα από τραυµατισµό σε 
τροχαία ατυχήµατα.  Με εξαίρεση το Νοσοκοµείο Λάρνακας, στα άλλα Νοσοκοµεία οι 
διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόµου, Κεφ. 333 (άρθρο 
4(2)), έχουν εφαρµοστεί και απαιτούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα σχετικά νοσήλια για 
τα άτοµα που τυγχάνουν θεραπείας στα Νοσοκοµεία, ύστερα από τραυµατισµό σε τροχαία 
ατυχήµατα, όµως παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα στην εφαρµογή τους, τα οποία 
εστιάζονται στη µη συνεργασία των ασθενών, στις δυσκολίες που υπάρχουν για την 
εξακρίβωση των ονοµάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και στη µη έγκαιρη  
ανταπόκριση των τελευταίων στην καταβολή των σχετικών νοσηλίων, λόγω των χρονοβόρων 
νοµικών διαδικασιών, όπως µας έχει αναφερθεί, που ακολουθούνται.  Η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε όπως το θέµα µελετηθεί µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων (Υπουργείο Υγείας, 
Αστυνοµία, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους) και εξευρεθούν τρόποι για την επίλυση του. 

4.72.13  Επιδόµατα Ιατρικού Προσωπικού.  Μέχρι σήµερα  δεν έχει εφαρµοστεί το σύστηµα 
της ενεργού εφηµερίας, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η καταβολή του επιδόµατος αναµονής 
και κλήσεων.  Αναφορικά µε την εφαρµογή του συστήµατος αναµονής και κλήσεων διεξήχθη 
διαχειριστικός έλεγχος από την Υπηρεσία µου, τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζονται 
στο Μέρος 3 της ΄Εκθεσης µου για το 1998.  Να σηµειωθεί ότι, από τους πρόσφατους ελέγχους 
που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε σηµαντική βελτίωση ως προς τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήµατος αναµονής και κλήσεων. 

4.72.14  Ποιοτικός έλεγχος της λειτουργίας στα Χηµεία.  Το Νοέµβριο 1995 έγινε ειδική 
µελέτη για τη λειτουργία των Χηµείων από εµπειρογνώµονα της Παγκόσµιας Οργάνωσης 
Υγείας, ο οποίος υπέβαλε συγκεκριµένες εισηγήσεις για την ποιοτική βελτίωση τους.  Το 
Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι δεν έχουν εφαρµοστεί όλες οι εισηγήσεις, γιατί χρειάζεται 
επιπρόσθετο προσωπικό, καταβάλλονται όµως προσπάθειες για την περαιτέρω αναβάθµιση 
του ποιοτικού ελέγχου της λειτουργίας των Χηµείων.  Εισηγήθηκα όπως η έκθεση µελετηθεί 
ξανά και, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, όσο αφορά τα χηµεία στα νοσοκοµεία, τροχιοδροµηθεί 
η υλοποίηση των σηµαντικότερων εισηγήσεων, µε σκοπό τη µερική έστω αναβάθµιση τους. 

4.72.15  ΄Ελλειψη οξυγόνου στα Νοσοκοµεία.  Στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου αναφέρθηκε 
ότι τα Νοσοκοµεία αντιµετώπιζαν οξύ πρόβληµα έλλειψης οξυγόνου, κυρίως κατά τις µη 
εργάσιµες µέρες, επειδή δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθµός φιαλών.  Αναφέρθηκε επίσης ότι 
το Υπουργείο, για την προσωρινή επίλυση του θέµατος,  εξασφάλισε την έγκριση του Γενικού 
Λογιστή και γίνεται προµήθεια οξυγόνου και κατά τις µη εργάσιµες µέρες.  Η Υπηρεσία µου 
υπέδειξε ότι η διευθέτηση αυτή συνεπάγεται την επιπρόσθετη δαπάνη σε µεταφορικά και άλλα 
έξοδα και εισηγήθηκε την επίσπευση των ενεργειών του Υπουργείου για την αγορά 
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ικανοποιητικού αριθµού φιαλών, για την οριστική επίλυση του θέµατος.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η 
αγορά ικανοποιητικού αριθµού φιαλών δεν πραγµατοποιήθηκε και η κατάσταση εξακολουθεί να 
παραµένει η ίδια. 

4.72.16  Ανάθεση σε ιδιωτικές κλινικές επεµβάσεων λιθοθρυψίας.  Στην προηγούµενη 
΄Εκθεση µου αναφέρθηκε ότι, λόγω καθυστέρησης στην προκήρυξη προσφοράς για αγορά 
υπηρεσιών λιθοθρυψίας, η διενέργεια λιθοθρυψιών, µε έγκριση του Γενικού Λογιστή, ανατέθηκε 
σε τέσσερις ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες στέλλονταν ασθενείς εκ περιτροπής.  Η σχετική 
έγκριση έληξε από τις 30.6.99 και δόθηκε παράταση, επειδή µελετάτο κατά πόσο η προσφορά 
που προκηρύχθηκε θα ακυρωνόταν, για το λόγο ότι, όπως αναφέρθηκε και από την Υπηρεσία 
µου, οι σχετικοί όροι της προσφοράς παρουσιάζουν σοβαρές αδυναµίες.  Οι προσφορές δεν 
ακυρώθηκαν και το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών τις κατακύρωσε.  Λαµβάνοντας όµως 
υπόψη τις θέσεις της Υπηρεσίας µου, ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να ετοιµάσει έγκαιρα 
νέους όρους προσφορών. 

4.72.17  Μητρώα κινητής περιουσίας.  Με τη µεταστέγαση του Υπουργείου στα νέα κτίρια, 
µέρος του εξοπλισµού που παρέµεινε στα παλιά κτίρια δεν έχει εντοπιστεί και εισηγήθηκα όπως 
γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για ανεύρεση του. Παρόλο που, µετά από υπόδειξη της 
Υπηρεσίας µου, έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, για να 
ετοιµαστούν νέα µητρώα για την κινητή περιουσία που µεταφέρθηκε στα νέα κτίρια, και 
υποβληθεί στην Υπηρεσία µου το σχετικό πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης, εντούτοις αυτά 
δεν έχουν ακόµη ετοιµαστεί. 

4.72.18  Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.  Με την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου αρ. 48.753, ηµερ. 2.12.98, αποφασίστηκε η επαναδιαπραγµάτευση της 
υφιστάµενης συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του ιατρικού ιδρύµατος 
Τράπεζας Κύπρου, χωρίς όµως να ληφθεί, µέχρι σήµερα,  τελική απόφαση, µε αποτέλεσµα το 
καθεστώς λειτουργίας του Ογκολογικού Κέντρου και η σχέση του µε την Κυβέρνηση να 
παραµένουν αδιευκρίνιστα. 

Στο µεταξύ η Κυβέρνηση εξακολουθεί να προµηθεύει το Ογκολογικό µε φάρµακα, τρόφιµα και 
άλλα είδη, χωρίς οποιαδήποτε είσπραξη.  Στις 31.12.999 η αξία των φαρµάκων που 
παραχωρήθηκαν ανερχόταν σε περίπου £838.018.  Το κόστος της παρεχόµενης τροφοδοσίας, 
η οποία εξακολουθεί να παρέχεται από το Μακάρειο Νοσοκοµείο, δεν είναι γνωστό, αφού δεν 
έχει γίνει ακόµα οποιαδήποτε τιµολόγηση. 

Μέχρι σήµερα δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό στο Κέντρο έναντι των διαχειριστικών του εξόδων 
και η Κυβέρνηση παρουσιάζεται ως χρεώστης, στις 31.12.98, στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Κέντρου µε ποσό £663.443.  Στο µεταξύ το Κέντρο χρηµατοδοτείται από δάνεια µε κυβερνητική 
εγγύηση και µε πιστωτικές διευκολύνσεις από την Τράπεζα Κύπρου. 

΄Εχοντας υπόψη το ύψος των λειτουργικών εξόδων του Κέντρου και το γεγονός ότι παρόµοιες 
υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο εξακολουθεί να παρέχονται από τα Κρατικά 
Νοσηλευτήρια, εξέφρασα την άποψη ότι το καθεστώς λειτουργίας του πρέπει να αποφασιστεί το 
συντοµότερο.  Ανάµεσα στις υπαλλακτικές λύσεις που θα µπορούσε να εξεταστούν, ανέφερα ότι 
δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόµενο υπαγωγής του Κέντρου στις Ιατρικές Υπηρεσίες, 
όπως συµβαίνει µε τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, η ανάληψη της λειτουργίας του και όλων των 
εξόδων από το Ιατρικό ΄Ιδρυµα Τράπεζας Κύπρου, ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάµεση λύση ήθελε 
κριθεί ότι θα διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον.  Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση θα αναλάβει 
την καταβολή των διαχειριστικών εξόδων του Κέντρου, ανέφερα ότι θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εγκρίνει/ελέγχει το ύψος αυτών, προτού δαπανηθούν.  Εξέφρασα επίσης την 
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άποψη ότι η επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας θα πρέπει να καταλήξει σε συµφωνία, η 
οποία να µη συγκρούεται µε τον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο 102(Ι)/1997. 

4.72.19  Λειτουργία στην Κύπρο δυο Αρχείων ∆οτών Μυελού των Οστών.  Λαµβανοµένου 
υπόψη ότι η Κύπρος είναι µια µικρή χώρα, η Υπηρεσία µου εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι η 
λειτουργία δυο Αρχείων ∆οτών Μυελού των Οστών (Παρασκευαΐδειο και Καραϊσκάκειο) είναι 
οικονοµικά ασύµφορη.  ΄Εγινε και πάλι εισήγηση όπως µελετηθεί το θέµα, µε σκοπό την 
ενοποίηση τους. 

4.72.20 Συνεργασία µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Κυπριακού Ταµείου Ερευνών Μυϊκής 
∆υστροφίας.  Κάθε χρόνο καταβάλλεται κρατική χορηγία στο Ταµείο, το ύψος της οποίας το 
1999 ήταν £1.367.341, σε σύγκριση µε £1.148.653 το 1998, µε την προϋπόθεση ότι η πιο πάνω 
συνεργασία θα ρυθµιστεί µε σχετική συµφωνία. Το σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του 
Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Ταµείου Ερευνών Μυϊκής ∆υστροφίας υπογράφηκε από 
τον Οκτώβριο του 1999.  Επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόµενο του µνηµονίου 
συνεργασίας, κάποια θέµατα, όπως π.χ. ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της ετήσιας 
χορηγίας προς το ΄Ιδρυµα, παραµένουν αδιευκρίνιστα, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως αυτά 
τύχουν περαιτέρω µελέτης µεταξύ των µερών, για πλήρη διευκρίνιση τους, ώστε το µνηµόνιο να 
µπορέσει να τύχει εφαρµογής.  Επιπρόσθετα, ανέφερα ότι θα πρέπει να ζητηθεί η γνώµη του 
Γενικού Εισαγγελέα, κατά πόσο η πιο πάνω συµφωνία, δεν αντίκειται στον περί Προσφορών 
του ∆ηµοσίου Νόµο και Κανονισµούς. 

4.73  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.73.1  Καθυστέρηση στην πληρωµή του προσωπικού που προσλαµβάνεται για 
απασχόληση πάνω σε 15ήµερη βάση.  Παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην πληρωµή 
του προσωπικού που προσλαµβάνεται για απασχόληση πάνω σε 15ήµερη βάση.  Από τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία µου παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

− Οι Ιατρικές Υπηρεσίες απασχολούν µεγάλο αριθµό έκτακτου προσωπικού στα 
Νοσοκοµεία και αλλού, για περίοδο πέρα από 15 εργάσιµες ηµέρες, χωρίς να εξασφαλίζουν εκ 
των προτέρων την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου ή η υποβολή της αίτησης για τη σχετική 
έγκριση γίνεται µε µεγάλη καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις το προσωπικό 
να παραµείνει απλήρωτο για περίοδο µέχρι και 12 µηνών. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στο σηµείωµα 
του περί Προϋπολογισµού Νόµου είναι πολύ περιορισµένα, για έγκαιρη εξασφάλιση της 
έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου, και εισηγήθηκε όπως το όλο θέµα επανεξεταστεί από 
τους αρµόδιους φορείς.  Επιπρόσθετα σηµείωσε ότι η πρόσληψη εκτάκτων πάνω σε 15ήµερη 
βάση έχει γίνει θεσµός και οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται για ενίσχυση των υφιστάµενων 
Υπηρεσιών. 

Μέρος Β 

Γενικά θέµατα 

4.73.2  Χρέωση ασθενών.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, οι ασθενείς, οι οποίοι τυγχάνουν 
ιατρικής περίθαλψης στα Νοσοκοµεία,  χωρίζονται, για σκοπούς χρέωσης, µε βάση τα 
εισοδήµατα τους, σε τρεις κατηγορίες: 

• Ασθενείς που δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη. 
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• Ασθενείς που καταβάλλουν µειωµένα τέλη, και 

• επί πληρωµή ασθενείς 

∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι, λόγω της αδυναµίας που υπάρχει στην εξακρίβωση της ορθότητας 
των εισοδηµάτων που δηλώνουν οι ασθενείς, µεγάλος αριθµός ασθενών εξασφαλίζουν δωρεάν 
ιατρική περίθαλψη, χωρίς να είναι δικαιούχοι, µε αποτέλεσµα οι δαπάνες σε φάρµακα, ιατρικά 
και άλλα έξοδα να αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα να είναι µειωµένα.  
Πρόσφατα, εγκρίθηκαν από τη Βουλή νέοι Κανονισµοί για αναθεώρηση των τελών για ιατρική 
περίθαλψη που παρέχεται σε ασθενείς, όπου γίνεται πρόνοια και για υποβολή στοιχείων και 
εγγράφων που να υποστηρίζουν τα εισοδήµατα των ασθενών που θα υποβάλλουν αίτηση για 
έκδοση ταυτότητας νοσηλείας,  οι κάτοχοι της οποίας θα είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης ή 
θα καταβάλλουν µειωµένα τέλη. 

4.73.3  Νοσήλια εσωτερικών ασθενών.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, τα νοσήλια των επί 
πληρωµή εσωτερικών ασθενών πρέπει να κοστολογούνται και να εισπράττονται προκαταβολικά 
και οποιαδήποτε διαφορά να εισπράττεται πριν από την απόλυση των ασθενών από τα 
Νοσοκοµεία.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι Κανονισµοί δεν εφαρµόζονται και επί πληρωµή 
εσωτερικοί ασθενείς τυγχάνουν θεραπείας και απολύονται, χωρίς να εισπραχθούν τα σχετικά 
δικαιώµατα.  Ως αποτέλεσµα, αρκετές οφειλές εκκρεµούν για χρόνια και τελικά διαγράφονται, µε 
αποτέλεσµα η απώλεια εσόδων να  αυξάνεται, αφού δε λαµβάνονται τα αναγκαία νοµικά ή άλλα 
µέτρα για την είσπραξη τους. 

4.73.4  Παροχή ιατρικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι 
αλλοδαποί που εργοδοτούνται στην Κύπρο και τουρίστες, στους οποίους παρέχεται ιατρική 
περίθαλψη, αφού τύχουν θεραπείας απολύονται από τα Νοσοκοµεία, χωρίς να καταβάλλουν τα 
σχετικά δικαιώµατα.  Η είσπραξη των δικαιωµάτων σε µεταγενέστερο στάδιο είναι σχεδόν 
αδύνατη.  Για την επίλυση του προβλήµατος, όσο αφορά τους αλλοδαπούς που εργοδοτούνται 
στην Κύπρο, είχε κατατεθεί σχετικό Νοµοσχέδιο στη Βουλή, για τη δηµιουργία ταµείου 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αλλοδαπών εργοδοτούµενων στην Κύπρο, το οποίο 
αποσύρθηκε, για σκοπούς διαφορετικής διευθέτησης του θέµατος, το οποίο βρίσκεται ακόµα σε 
εκκρεµότητα. 

4.73.5  Μητρώα κινητής περιουσίας.  Τα µητρώα κινητής περιουσίας των Νοσοκοµείων, µε 
εξαίρεση το Νοσοκοµείο Λεµεσού, εξακολουθεί να µην είναι κατάλληλα ενηµερωµένα, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να πιστοποιηθεί η φυσική ύπαρξη της κινητής περιουσίας, της 
οποίας το κόστος είναι σηµαντικό. 

4.73.6  Μητρώα βιβλιοθήκης.  Τα µητρώα βιβλιοθήκης εξακολουθεί να µην είναι ενηµερωµένα 
µε όλα τα βιβλία που παραλήφθηκαν, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διεξαχθεί ο σχετικός 
έλεγχος.  Στο Νοσοκοµείο Λευκωσίας, λόγω έλλειψης χώρου, αρκετά βιβλία παραµένουν για 
χρόνια αναξιοποίητα µέσα σε κιβώτια.  Επιπρόσθετα, εξοπλισµός και µέσα επιµόρφωσης που 
διαθέτει η βιβλιοθήκη, για τα οποία κάθε χρόνο δαπανώνται σηµαντικά ποσά (κατά το 1999 οι 
δαπάνες ξεπερνούσαν τις £44.000), πέρα από τις δωρεές σηµαντικής αξίας που προσφέρονται 
κάθε χρόνο από τις διάφορες Οργανώσεις Υγείας του εξωτερικού,  παραµένουν αναξιοποίητα.  
΄Αποψη του Τµήµατος είναι ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη χώρων και στη µη ύπαρξη θέσης 
λειτουργού βιβλιοθηκονοµίας και πληροφόρησης. 

4.73.7  Αδρανής εξοπλισµός.  Παρόλο ότι σηµειώθηκε µεγάλη βελτίωση αναφορικά µε τον 
εντοπισµό και διάθεση του αδρανούς εξοπλισµού, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν 
αδυναµίες στον εντοπισµό όλου του αδρανούς εξοπλισµού.  Σηµειώνεται ότι ο αδρανής 
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εξοπλισµός σε όλα τα Νοσοκοµεία είναι σηµαντικής αξίας.  Υπέδειξα ξανά την ανάγκη του 
έγκαιρου εντοπισµού όλου του αδρανούς εξοπλισµού και τη λήψη µέτρων για 
αξιοποίηση/διάθεση του. 

4.73.8  Ελλείψεις αποθηκευτικών χώρων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι φάρµακα και 
φαρµακευτικά υλικά, καθώς και άλλος εξοπλισµός, αποθηκεύονται συχνά στους διαδρόµους 
των Νοσοκοµείων, µαζί µε άλλα εύφλεκτα υλικά ή υλικά που προορίζονται για αχρήστευση, αντί  
να φυλάγονται σε ξεχωριστό χώρο, για σκοπούς ασφάλειας, και  να καταχωρίζονται σε 
ξεχωριστό µητρώο, όπως προνοείται στους Κανονισµούς. 

4.73.9  Μηχανογράφηση.  Η πρώτη φάση, η ολοκλήρωση της οποίας καθυστέρησε 
σηµαντικά, κάλυψε τη µηχανογράφηση των βασικών αρχείων για τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς των Νοσοκοµείων Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Μακάρειου 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  ΄Εγινε και πάλι εισήγηση όπως η µηχανογράφηση επισπευσθεί και 
επεκταθεί, ώστε να καλύψει και το λογιστικό µέρος και άλλες δραστηριότητες των Νοσοκοµείων, 
οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές για την οµαλή λειτουργία τους. 

4.73.10  Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν τις δραστηριότητες των 
Νοσοκοµείων. 

4.73.11  Χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού.  Σε αντίθεση µε τις 
πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού, η 
λειτουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων καταγραφής της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης 
του προσωπικού των Νοσοκοµείων δεν τέθηκε ακόµη σε εφαρµογή.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι 
το προσωπικό, µέσω των συντεχνιών του, αρνείται τη χρησιµοποίηση τους.  Στις 28.3.2000, το 
Υπουργείο, µε επιστολή του προς το ∆ιευθυντή Υπηρεσίας ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και 
Προσωπικού, ζήτησε όπως το υπό αναφορά προσωπικό τύχει εξαίρεσης από την εφαρµογή 
των προνοιών των πιο πάνω εγκυκλίων.  Μέχρι σήµερα το θέµα ακόµη εκκρεµεί. 

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας 

Μέρος Α 

4.73.12  Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου αναφέρθηκε 
κατ�  επανάληψη ότι τα µητρώα περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκοµείου δεν είχαν ενηµερωθεί 
µε τις παραλαβές και χορηγήσεις των περιουσιακών στοιχείων (ιατρικός, γραφειακός και άλλος 
εξοπλισµός) που έγιναν από 1.1.85 µέχρι σήµερα. 

Λόγω της παράλειψης αυτής, δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί η φυσική ύπαρξη των 
περιουσιακών στοιχείων και η διαγραφή του εξοπλισµού που κρίνεται κάθε χρόνο ως άχρηστος, 
ο οποίος, είτε καταστρέφεται, είτε προωθείται στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών για 
εκποίηση.  Μέσα στο 1998 το Υπουργείο Οικονοµικών έδωσε την έγκριση του όπως 
ετοιµαστούν νέα µητρώα, ύστερα από φυσική καταµέτρηση.  Για την ετοιµασία των µητρώων, 
εργάστηκε υπερωριακά ένα άτοµο για 100 ώρες, λόγω όµως του µεγάλου όγκου εργασίας, η 
φυσική καταµέτρηση φαίνεται να ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί από ένα άτοµο, µέσα στα πιο 
πάνω χρονικά πλαίσια, και συνεπώς τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα.  ΄Ετσι, 
ζητήθηκε νέα έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών για υπερωριακή απασχόληση δύο 
λειτουργών, στους οποίους θα ανατεθεί εκ νέου η ετοιµασία των µητρώων.  ΄Εγινε εισήγηση 
όπως ληφθούν όλα τα µέτρα, ώστε να ξεπεραστούν τα προηγούµενα προβλήµατα που 
εµπόδισαν την ολοκλήρωση της φυσικής καταµέτρησης και, επιπρόσθετα, να οριστεί αρµόδιος 
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λειτουργός, στον οποίο, µε την ολοκλήρωση της φυσικής καταµέτρησης, να ανατεθεί και η 
τήρηση των µητρώων. 

Μέρος Β 

4.73.13  Λειτουργία Φωτοτυπικού Κέντρου.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου αναφέρθηκε ότι 
παραχωρήθηκε σε ιδιώτη δωµάτιο στο δεύτερο όροφο της Νοσηλευτικής Σχολής, για τη 
λειτουργία ιδιωτικού φωτοτυπικού κέντρου, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση και χωρίς να 
ακολουθηθούν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες που διέπουν την παραχώρηση/ενοικίαση 
κυβερνητικού χώρου.  Το Υπουργείο ζήτησε  από τη Νοµική Υπηρεσία να προωθήσει τη λήψη 
δικαστικών µέτρων εναντίον του ιδιώτη.  Κατά την εξέταση του θέµατος διαφάνηκε ότι υπήρξε 
σύµβαση µεταξύ του ιδιώτη και των φοιτητών της Σχολής, η οποία λήγει στις 31.8.2000.  Ο 
Γενικός Εισαγγελέας εισηγήθηκε όπως, µε τη λήξη της σύµβασης, ληφθούν µέτρα για τον 
τερµατισµό της λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου. 

4.73.14  Εξοπλισµός και µηχανήµατα Χηµείου.   Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου αναφέρθηκε 
ότι   ο εξοπλισµός και τα µηχανήµατα του Χηµείου είναι παλαιάς τεχνολογίας και παρουσιάζουν 
προβλήµατα.  Ενώ κάποια νέα µηχανήµατα έχουν εξασφαλιστεί, εξακολουθούν ακόµη να 
υπάρχουν µηχανήµατα παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία χρειάζονται τακτικά επιδιόρθωση, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του Χηµείου. 

4.73.15  Μητρώα αναλύσεων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι αναλύσεις που αφορούν 
εσωτερικούς ασθενείς δεν καταχωρίζονται στα µητρώα αναλύσεων.  Το Τµήµα αποδίδει την 
αδυναµία αυτή στην έλλειψη προσωπικού. 

Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' 

Μέρος Β 

4.73.16  Αποτεφρωτήρας.  Ο αποτεφρωτήρας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ειδικό χώρο στο 
υπόγειο του Νοσοκοµείου σε µη λειτουργήσιµη κατάσταση εδώ και 14 χρόνια, µε αποτέλεσµα 
να χρησιµοποιείται, κατόπι ειδικών διευθετήσεων, ο αποτεφρωτήρας των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, µε όλα τα δυσµενή επακόλουθα από τη µεταφορά των αχρήστων κ.τ.λ.  Πρόσφατα 
εγκρίθηκε η εκποίηση του µέσω του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 

Νοσοκοµείο Λεµεσού 

Μέρος Α 

4.73.17  Αξονικός Τοµογράφος.  Ο αξονικός τοµογράφος του Νοσοκοµείου παρουσιάζει 
συχνά προβλήµατα λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι 
ασθενείς.  Σύµφωνα µε στοιχεία του Νοσοκοµείου, ο αριθµός των ασθενών που ζητούν εξέταση 
από αξονικό τοµογράφο έχει αυξηθεί, µε αποτέλεσµα και η χρήση του να είναι αυξηµένη. 

4.73.18  ΄Ακαµπτο ενδοσκόπιο.  Το άκαµπτο ενδοσκόπιο, από τον Ιούνιο του 1998, όταν είχε 
υποστεί βλάβη, είναι εκτός λειτουργίας, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν γίνει οποιεσδήποτε 
ενέργειες για επιδιόρθωση ή για αγορά νέου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα 
στο Χειρουργείο. 

4.73.19  Αποτεφρωτήρας.  Η λειτουργία του αποτεφρωτήρα εξακολουθεί να παρουσιάζει 
προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να εκφράζονται συχνά παράπονα από τους περίοικους. 
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Μέρος Β 

4.73.20  Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και υλικών που υπόκεινται σε διάβρωση.  
΄Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρά τις εισηγήσεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπως τα πιο πάνω υλικά αποθηκεύονται σε ξεχωριστή αποθήκη, 
εντούτοις εξακολουθούν ακόµη να είναι αποθηκευµένα σε υπόγεια αποθήκη,  µαζί µε άλλο 
φαρµακευτικό υλικό.  ΄Οπως διαπιστώθηκε, το Νοσοκοµείο αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα 
αποθηκευτικών χώρων και για το λόγο αυτό αρκετά υλικά αποθήκης, καθώς και φάρµακα, 
βρίσκονται αποθηκευµένα σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς την απαιτούµενη προφύλαξη, µε 
όλους τους κινδύνους απώλειας ή καταστροφής τους.  Στους Προϋπολογισµούς του 2000 έχουν 
εγκριθεί πιστώσεις για την ανέγερση αποθήκης, όµως οι σχετικές εργασίες δεν έχουν ακόµη 
αρχίσει. 

4.73.21  Κλινική Τριτοφτίδη.  Η κλινική έπαψε να χρησιµοποιείται ως Νοσοκοµείο, µετά την 
ανέγερση του Νέου Νοσοκοµείου Λεµεσού. ΄Οπως πληροφορήθηκα, γίνεται µελέτη µε σκοπό 
την αξιοποίηση της. 

Νοσοκοµείο Λάρνακας 

Μέρος Α 

4.73.22  ΄Ελλειψη αποθηκευτικών χώρων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα της έλλειψης 
αποθηκευτικών χώρων χρόνο µε το χρόνο γίνεται οξύτερο, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα, 
τόσο στην αποθήκευση των διάφορων υλικών αποθήκης και φαρµακευτικών ειδών, όσο και στη 
φύλαξη, ταξινόµηση και διακίνηση των φακέλων ασθενών, να διαιωνίζονται, µε αποτέλεσµα 
ακόµη και χώροι της κουζίνας να χρησιµοποιούνται για φύλαξη των φακέλων των ασθενών.   Ο 
∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας µε πληροφόρησε ότι, για την 
επίλυση του προβλήµατος, ως µόνη λύση είναι η δηµιουργία πρόσθετων αποθηκευτικών 
χώρων και ήδη γίνονται µελέτες και αναµένεται να ληφθούν αποφάσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

4.73.23  Μηχανογράφηση εργασιών.  Η µηχανογράφηση εξακολουθεί να καλύπτει µόνο τους 
εσωτερικούς ασθενείς δύο ειδικοτήτων.  Ο ∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι τούτο οφείλεται στην έλλειψη 
προσωπικού και ότι αναµένεται η τοποθέτηση επιπρόσθετου προσωπικού. 

4.73.24  ΄Εξοδα νοσηλείας προσώπων στα Νοσοκοµεία ύστερα από τραυµατισµό σε 
τροχαίο ατύχηµα.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στο Νοσοκοµείο Λάρνακας µέχρι σήµερα δεν έχουν 
εφαρµοστεί οι διαδικασίες που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σχετικά µε απαιτήσεις 
ποσών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τη νοσηλεία προσώπων, µετά τον τραυµατισµό τους 
σε τροχαία ατυχήµατα, µε βάση τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλεια 
Υπέρ Τρίτου) Νόµου, Κεφ. 333 (άρθρο 4(2). 

4.73.25  Αχρήστευση κλιβάνου.  ΄Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, ο 
κλίβανος αυτός,  αξίας £24.055, που αγοράστηκε το 1984, δεν τέθηκε σε λειτουργία, µετά από 
αντίδραση του προσωπικού ότι θα δηµιουργηθούν προβλήµατα υγείας.  Σηµειώνεται ότι η 
Υπηρεσία µου διαπίστωσε έγκαιρα ότι, για τεχνικούς λόγους,  ο πιο πάνω εξοπλισµός δεν 
µπορούσε να εγκατασταθεί στο Νοσοκοµείο Λάρνακας και εισηγήθηκε όπως εξευρεθούν τρόποι 
αξιοποίησης ή επιστροφής του στον προµηθευτή.  Παρόλο ότι ο προµηθευτής έκαµε πρόταση 
για αντικατάσταση του κλιβάνου µε άλλους κλιβάνους αποστείρωσης, η πρόταση του 
απορρίφθηκε, γιατί, όπως αναφέρθηκε, ο κλίβανος αυτός θα χρησιµοποιόταν στο Γενικό 
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Νοσοκοµείο Λευκωσίας.  ΄Εκτοτε παρέµεινε σε αδράνεια και τελικά στις 17.9.97 ο κλίβανος 
στάληκε στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών για εκποίηση. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, η Υπηρεσία µου, µε επιστολή της προς το ∆ιευθυντή 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας, ανέφερε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί το 
θέµα για να διαπιστωθούν οι λόγοι της µη αξιοποίησης του από το 1987, όταν ο τότε 
προµηθευτής είχε κάνει πρόταση για αντικατάσταση του. 

 Το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο η Υπηρεσία µου παρέπεµψε µε επιστολή της το θέµα, αφού 
επιβεβαίωσε τα πιο πάνω, µε πληροφόρησε ότι, υπό το φως των πιο πάνω δεδοµένων, η 
εκποίηση του κλιβάνου ήταν η µόνη λύση.  Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι, µε καλύτερο 
χειρισµό και έγκαιρη ενέργεια, η σπατάλη δηµόσιου χρήµατος θα αποφεύγετο. 

Νοσοκοµείο Πάφου 

Μέρος Α 

4.73.26  Θάλαµος αποπίεσης.  Ο θάλαµος αποπίεσης στάληκε από το Νοσοκοµείο Λάρνακας 
στο Νοσοκοµείο Πάφου στις 6.10.97 και, λόγω τεχνικών ελλείψεων που παρουσιάζει και οι 
οποίες δεν έγινε κατορθωτό να επιδιορθωθούν, εξακολουθεί έκτοτε να βρίσκεται σε µη 
λειτουργήσιµη κατάσταση.  Η Υπηρεσία µου, µε επιστολή της προς το ∆ιευθυντή Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας, εξέφρασε την άποψη ότι το Νοσοκοµείο Πάφου 
βρίσκεται σε αδυναµία προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα αυτό και ζήτησε από αυτόν όπως 
επιληφθεί του θέµατος. 

Μέρος Β 

4.73.27  Χηµείο.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δε δόθηκε ακόµη στο Νοσοκοµείο ο καινούριος 
αναλυτής, ενώ το υφιστάµενο µηχάνηµα εξακολουθεί να είναι προβληµατικό και δεν µπορεί να 
εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  Τούτο έχει διαπιστωθεί επανειληµµένα και από 
τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, ο οποίος µάλιστα, 
στη σχετική έκθεση του προς τον Υπεύθυνο Ιατρικό Λειτουργό του Νοσοκοµείου, ηµερ. 2.1.97, 
ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι το µηχάνηµα αυτό δεν είναι αξιόπιστο.  Λόγω των προβληµάτων 
που υπάρχουν, το Νοσοκοµείο εξακολουθεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα, 
µε όλες τις συνεπακόλουθες δυσκολίες και έξοδα. 

4.73.28  Πλήρωση της θέσης Οικονόµου στο Νοσοκοµείο.  Από το 1994, όταν µετατέθηκε η 
Οικονόµος στο Νοσοκοµείο Λεµεσού, το Νοσοκοµείο Πάφου παραµένει χωρίς Οικονόµο.  Η 
Υπηρεσία µου, µε επιστολές της προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας, εξέφρασε 
την άποψη ότι η µη πλήρωση της θέσης Οικονόµου δε βοηθά στην εύρυθµη λειτουργία της 
κουζίνας, στον έλεγχο των τροφίµων, στη ρύθµιση του διαιτολογίου των ασθενών, στον 
προγραµµατισµό και γενικά στην εκτέλεση των εργασιών που έχουν σχέση µε τα καθήκοντα της 
Οικονόµου.  ΄Εγινε εισήγηση όπως το θέµα µελετηθεί ξανά και ληφθούν αποφάσεις για την 
επίλυση του.  Ο ∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι ήδη 
άρχισε η διαδικασία για πλήρωση δυο κενών θέσεων. 

4.73.29  Αδρανής εξοπλισµός.  Στην αποθήκη του Νοσοκοµείου εξακολουθεί να υπάρχει 
αδρανής εξοπλισµός, ο οποίος αγοράστηκε για τον παθολογικό θάλαµο, χωρίς αυτός να έχει 
ακόµη λειτουργήσει, λόγω έλλειψης νοσηλευτών.  Εκφράστηκε και πάλι η άποψη ότι η µη 
λειτουργία του παθολογικού θαλάµου δηµιουργεί προβλήµατα στο Νοσοκοµείο, όσο αφορά την 
εξυπηρέτηση των ασθενών. 
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Νοσοκοµείο Παραλιµνίου 

Μέρος Α 

4.73.30  Μηχανογράφηση των εργασιών του Νοσοκοµείου.  Παρόλο ότι η µηχανογράφηση 
των εργασιών του Νοσοκοµείου δεν έχει ακόµη αρχίσει, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι, από τον 
Απρίλιο του 1999, το Νοσοκοµείο Παραλιµνίου έχει προµηθευτεί µε µηχανογραφικό εξοπλισµό, 
ο οποίος µέχρι σήµερα βρίσκεται στα κιβώτια.  Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι 
το θέµα της µηχανογράφησης των εργασιών των Νοσοκοµείων θα πρέπει να τυγχάνει καλού 
προγραµµατισµού και συντονισµού µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, έτσι που 
αγορές εξοπλισµού να αξιοποιούνται έγκαιρα, διαφορετικά, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής 
εξέλιξης, είναι πιθανό, όταν ο εξοπλισµός καταστεί δυνατό να χρησιµοποιηθεί, να είναι 
ξεπερασµένος.  Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση όπως επισπευσθούν οι ενέργειες των Ιατρικών 
Υπηρεσιών, έτσι ώστε η µηχανογράφηση των εργασιών του Νοσοκοµείου να τύχουν εφαρµογής 
το συντοµότερο.  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες µε πληροφόρησαν ότι ήδη έχει προγραµµατιστεί η 
καλωδίωση και η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, για εφαρµογή της 
µηχανογράφησης των εργασιών του Νοσοκοµείου το συντοµότερο. 

4.73.31  Εσωτερικός έλεγχος.  Λόγω µη επαρκούς στελέχωσης του λογιστηρίου του 
Νοσοκοµείου, όλες οι λογιστικές εργασίες διεξάγονται από το ίδιο άτοµο, µε αποτέλεσµα ο 
εσωτερικός έλεγχος να χωλαίνει. 

4.74  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Μέρος Α 

4.74.1  ∆απάνες και κατανάλωση φαρµάκων.  Τόσο οι δαπάνες για αγορά φαρµάκων όσο 
και η κατανάλωση φαρµάκων και ιατρικών προµηθειών για τα τρία τελευταία χρόνια, όπως 
διαπιστώνεται και από τον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζουν αυξητική τάση: 

 1999  1998  1997 
 £εκ.  £εκ.  £εκ. 

∆απάνες 19,7  16,3  14,7 
Κατανάλωση 13,4  12,8  11,2 

Αυτό οφείλεται, όπως και πάλι ανέφερε το Υπουργείο, στην εισαγωγή νέων φαρµάκων και στην 
αλόγιστη χρήση τους, επειδή παραχωρούνται δωρεάν στους δικαιούχους δωρεάν περίθαλψης. 

4.74.2  Παραγγελίες χωρίς να υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις.  Αρκετές ποσότητες 
φαρµάκων, φαρµακευτικών υλικών και άλλων ειδών αποθήκης, συνολικής αξίας περίπου 
£0,6 εκ., παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν το 1999, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί εκ των 
προτέρων οι απαιτούµενες πιστώσεις.  Το ποσό αυτό χρεώθηκε στα Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού του 2000. 

4.74.3  Ελλείψεις φαρµάκων.  Από έλεγχο των δελτίων παραλαβής/έκδοσης φαρµάκων 
παρατηρήθηκε και πάλι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι Φαρµακευτικές Αποθήκες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση φαρµάκων από τα Νοσοκοµεία και τα άλλα Ιατρικά Κέντρα. 

Η περίοδος κατά την οποία παρατηρείται εξάντληση/έλλειψη αρκετών φαρµάκων/ 
φαρµακευτικών υλικών ξεπερνά τους δυο µήνες και τούτο προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στην 
οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των Νοσοκοµείων και στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των 
ασθενών. 
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Οι ελλείψεις φαρµάκων βασικά οφείλονται στις σοβαρές αδυναµίες που παρουσιάζει το όλο 
σύστηµα προγραµµατισµού και ελέγχου των φαρµάκων. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερο, µε τη σηµαντική καθυστέρηση που παρατηρείται από την προκήρυξη µέχρι την 
κατακύρωση προσφορών, την ύπαρξη ληγµένων φαρµάκων, τα οποία λογίζονται στα 
αποθέµατα, την καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών, την παραλαβή φαρµάκων µε περίοδο 
λήξης µικρότερη από την κανονική, καθώς και την έλλειψη σαφών οδηγιών, αναφορικά µε τις 
απαιτούµενες ενέργειες για αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

΄Υστερα από εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου και µε σκοπό την παρακολούθηση του συστήµατος 
παροχής φαρµάκων, για τη µείωση της σχετικής δαπάνης και την καταπολέµηση της 
πολυφαρµακίας, συστάθηκε ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του Γενικού ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου, η οποία, το Νοέµβριο του 1998, ετοίµασε σχετική µελέτη επί του θέµατος.  ΄Οµως 
το πρόβληµα της έλλειψης φαρµάκων εξακολουθεί να υφίσταται, όπως φάνηκε και στην 
περίπτωση της έλλειψης ερυθροποιητίνης.  Το Μάιο του 1999 η Υπηρεσία µου διεξήγαγε 
έρευνα σχετικά µε το θέµα αυτό, από την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε τις ζητηθείσες ποσότητες του πιο πάνω φαρµάκου, η αναµενόµενη κατανάλωση 
για το 1997/98 ήταν της τάξης των 1 000 συριγγών το µήνα, µε περιεχόµενο 4 000 I.U., ενώ για 
το 1998/99 η αναµενόµενη κατανάλωση ήταν 900 σύριγγες το µήνα, µε περιεχόµενο 4 000 I.U., 
και 800 σύριγγες το µήνα µε περιεχόµενο 2 000 I.U.  Η παραγγελθείσα ποσότητα για το 
1998/99 ήταν για 9 000 σύριγγες, δηλαδή 1 800 λιγότερες από τις ζητηθείσες στα έγγραφα της 
προσφοράς, που αναλογούν σε κατανάλωση 21/4 µηνών.  Αυτό έγινε λόγω του περιεχοµένου 
τους, που ήταν 5 000 I.U. η καθεµιά, αντί 4 000 I.U., όπως ζητείτο στα έγγραφα προσφοράς.  
Αγοράστηκε δηλαδή ποσότητα ίση µε τη ζητηθείσα, αλλά σε I.U., αντί σε σύριγγες, µε 
αποτέλεσµα να αγοραστούν λιγότερες σύριγγες.  Πέρα από αυτό, η παραληφθείσα ποσότητα 
ήταν ακόµη πιο µειωµένη κατά 20 σύριγγες. 

Η αγορασθείσα ποσότητα των 8 880 συριγγών το 1998/99 παραλήφθηκε στις Φαρµακευτικές 
Αποθήκες σε 3 δόσεις, ως ακολούθως: 

 
Ηµεροµηνία 

  
Αρ. συριγγών 

 Ηµερ. εξάντλησης 
αποθέµατος πριν από την 

παραλαβή 
 9.7.98  3000   18.6.98 
 21.10.98  3000   30.9.98 
 18.2.99  2880   23.12.98 

Τα αποθέµατα φαρµάκου, όπως φαίνεται πιο πάνω, εξαντλούνταν πριν από την επόµενη 
παραλαβή, πράγµα που θα έπρεπε να εγείρει επιπρόσθετα ερωτηµατικά, κατά πόσο δηλαδή οι 
επόµενες παραλαβές θα ήταν αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες των επόµενων µηνών. 

Με βάση τα πιο πάνω, η έλλειψη του φαρµάκου πριν από τον Ιούνιο του 1999 (για 21/4 µήνες) 
θα έπρεπε να ήταν προβλεπτή από τον Ιούλιο 1998, όταν παραγγελλόταν µικρότερη ποσότητα, 
και θα έπρεπε έτσι να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για κάλυψη της έλλειψης.  Ενδείξεις 
επικείµενης έλλειψης του φαρµάκου υπήρχαν και κατά τη διάρκεια του 1997/98.  Η Υπηρεσία 
µου εξέφρασε την άποψη ότι θα µπορούσαν να ληφθούν µέτρα προς αποφυγή της έλλειψης 
έγκαιρα, µε την αγορά επιπρόσθετων ποσοτήτων, µέχρι 25%, όπως προνοούσαν τα έγγραφα 
προσφορών, µε την προκήρυξη νέων προσφορών, και µε την επίσπευση της µελέτης της 
προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τµήµατος.  Από την έρευνα εγέρθηκαν επίσης 
σοβαρά θέµατα που αφορούν την αξιολόγηση των προσφορών για την αγορά ερυθροποιητινών 
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από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, τόσο για το 1998 όσο και για 
το 1999, τα οποία υπέβαλα στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας για τις ενέργειες του.  
Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι, επειδή το θέµα της κατακύρωσης της προσφοράς 
αποτέλεσε αντικείµενο αστυνοµικής έρευνας, θεώρησε το θέµα ως λήξαν.  Ωστόσο εξακολουθώ 
να πιστεύω ότι τα θέµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικής, πειθαρχικής και αστυνοµικής 
έρευνας δεν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ο οποίος και θα 
έπρεπε να διερευνηθεί από το Υπουργείο.  Αναφέρεται συναφώς ότι αντικείµενο αστυνοµικής 
έρευνας, η οποία συνεχίζεται, αποτέλεσε επίσης και το θέµα της πιθανής χρήσης ποσότητας 
ερυθροποιητίνης για παράνοµους σκοπούς. 

4.74.4  Αγορά και διάθεση φαρµάκων Sunquinavir Invirase και Sanquinavir Fortovase.   
΄Υστερα από έρευνα που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία µου αναφορικά µε την αγορά και 
διάθεση των πιο πάνω φαρµάκων, διαπιστώθηκε ότι, ενώ υπήρχε αρκετό απόθεµα φαρµάκων 
(90% της προηγούµενης παραγγελίας), παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν και άλλες 
σηµαντικές ποσότητες, µε περίοδο ζωής µικρότερη των 18 µηνών που καθόριζαν οι όροι της 
προσφοράς, οι οποίες, αν και θεωρήθηκαν αναγκαίες, δεν καταναλώθηκαν και ζητήθηκε η 
επιστροφή τους.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας µου υποβλήθηκαν προς το Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Υγείας µε σχετική επιστολή στις 28.1.2000, ο οποίος µε επιστολή του ηµερ. 
11.4.2000 µε πληροφόρησε ότι διόρισε ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας 
επί του θέµατος. 

4.74.5  Αγορές φαρµάκων µε ειδικές εξουσιοδοτήσεις.  Μέσα στο 1999 η συνολική αξία των 
φαρµάκων που αγοράστηκαν µε ειδικές εξουσιοδοτήσεις ανήλθε σε £1.575.829.  Ποσό 
£114.051 αφορά φάρµακα, µη διαθέσιµα στα Κυβερνητικά Νοσοκοµεία, τα οποία αγοράστηκαν 
από την επιτόπια αγορά µε συνταγές των ιατρών, ενώ, από  το υπόλοιπο ποσό, οι £1.285.312 
αφορούν φάρµακα, των οποίων ο κατασκευαστής είναι µοναδικός, και οι £176.466 φάρµακα τα 
οποία παραγγέλθηκαν στους προµηθευτές µέσω των Πρεσβειών του εξωτερικού.  Οι αγορές 
αυτές γίνονται για συγκεκριµένα φάρµακα και για την εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων 
ασθενών.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι η αγορά φαρµάκων µε ειδικές 
εξουσιοδοτήσεις πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και να επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις 
όπου η αγορά τους κρίνεται απόλυτα αναγκαία. 

4.74.6  Παραλαβές φαρµάκων µε µικρότερη περίοδο λήξης.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι 
µερικά φάρµακα παραλαµβάνονται µε περίοδο λήξης µικρότερη από εκείνη που καθορίζουν οι 
προσφορές. Η Υπηρεσία µου εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι η παραλαβή φαρµάκων µε 
µικρότερη περίοδο λήξης παραβιάζει βασικούς όρους των προσφορών, δηµιουργεί λειτουργικά 
προβλήµατα και επιβαρύνει το Τµήµα µε επιπρόσθετα κόστα µεταφοράς, παρακολούθησης 
κ.τ.λ. και συνεπώς θα πρέπει η τακτική αυτή να τερµατιστεί.  Σηµειώνεται ότι για το θέµα αυτό η 
Υπηρεσία µου διενήργησε ειδική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας τέθηκαν ενώπιον της 
Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, µε κοινοποίηση στο ∆ιευθυντή των Φαρµακευτικών 
Υπηρεσιών.  Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι από τα φάρµακα και άλλα φαρµακευτικά υλικά 
που αγοράστηκαν µέσα στο 1999 (1.1 - 30.11.99): 

• Περίπου το 9,2% των φαρµάκων και άλλων φαρµακευτικών υλικών παραλαµβάνονταν µε 
µικρότερη περίοδο ζωής, κατά παράβαση των όρων των προσφορών.  Η αξία τους, καθ� 
υπολογισµό, ανέρχεται περίπου σε £1,8 εκ. (για το 30% του δείγµατος η αξία είναι περίπου 
£540.000).  Η αξία των αγορών µέχρι 30.11.99 ανερχόταν σε £16,5 εκ., δηλαδή το 10,9% της 
αξίας των φαρµάκων και άλλων φαρµακευτικών υλικών παραλήφθηκαν µε µικρότερη 
περίοδο ζωής. 
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• Φάρµακα και άλλα υλικά µε µειωµένη περίοδο ζωής παραδίνονταν από όλους τους 
προµηθευτές.  Η ελλειµµατική περίοδος ζωής τους κυµαίνεται από 1-18 µήνες, ενώ η αξία 
τους κυµαίνεται από µερικές λίρες µέχρι δεκάδες χιλιάδες. 

΄Οπως διαπιστώθηκε, το 68% των φαρµάκων και άλλων ειδών, τα οποία παραλαµβάνονταν µε 
µικρότερη ηµεροµηνία λήξης, είχαν ελλειµµατική περίοδο ζωής πέρα από 3 µήνες. 

Με σκοπό τη µελέτη του θέµατος και καθορισµού νέων όρων στις προσφορές των φαρµάκων, 
συστάθηκε επιτροπή στην οποία η Υπηρεσία µου µετέχει µε εκπρόσωπο της, ως παρατηρητή.  
Η επιτροπή αυτή συνήλθε στην πρώτη συνεδρία της στις 8.3.2000 και, αφού µελέτησε το θέµα, 
κατέληξε σε διάφορα συµπεράσµατα, χωρίς να πάρει όµως οποιεσδήποτε αποφάσεις.  ΄Εκτοτε 
το θέµα δεν έχει απασχολήσει την επιτροπή αυτή και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι η ίδια. 

4.74.7  Παραλαβή και έλεγχος φαρµάκων.  Παρατηρήθηκε ότι ο έλεγχος και παραλαβή 
φαρµάκων που αγοράστηκαν βάσει προσφορών διενεργήθηκε από ένα άτοµο, αντί από διµελή 
επιτροπή, όπως προνοείται και στους Κανονισµούς Προσφορών. 

4.74.8  Αναθεώρηση τελών.  Η αναθεώρηση των τελών που εισπράττονται από τις 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα. 

Μέρος Β 

4.74.9  Εργαστηριακός έλεγχος φαρµάκων.  Επειδή, όπως αναφέρθηκε στο παρελθόν, 
παρατηρείτο καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσµάτων του εργαστηριακού ελέγχου των 
φαρµάκων από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, για αντιµετώπιση της κατάστασης, το Συµβούλιο 
Φαρµάκων αποφάσισε, στις 5.8.96, όπως οι αναλύσεις φαρµάκων του ιδιωτικού τοµέα και των 
βιολογικών προϊόντων ανατεθούν στο Φαρµακευτικό Εργαστήριο και όλες οι άλλες αναλύσεις 
ανατεθούν στο Γενικό Χηµείο.  Εξέφρασα την άποψη ότι η απόφαση αυτή δε συνάδει µε τις 
πρόνοιες της νοµοθεσίας και τη γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, που προβλέπουν ότι τα 
σχετικά πιστοποιητικά αναλύσεων θα πρέπει να εκδίδονται από Κυβερνητικό Χηµικό. 

4.74.10  Καθυστέρηση στην εκτέλεση παραγγελιών για την προµήθεια φαρµάκων.  
Παρατηρήθηκαν και πάλι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προµηθευτές καθυστέρησαν να 
εκτελέσουν τις παραγγελίες, µε αποτέλεσµα, για την κάλυψη ορισµένων αναγκών, είτε να 
γίνονται αγορές από την επιτόπια αγορά, σε τιµές ψηλότερες από τις τιµές των προσφορών, είτε 
να γίνεται δανεισµός φαρµάκων, τα οποία και διευθετούνται µε την εκτέλεση της παραγγελίας.  
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, οποιαδήποτε ζηµιά καλύπτεται από 
τους προµηθευτές, η Υπηρεσία µου εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι οι πιο πάνω διευθετήσεις 
δηµιουργούν επιπρόσθετα λειτουργικά προβλήµατα, όπως προβλήµατα παρακολούθησης της 
ηµεροµηνίας λήξης των φαρµάκων, ελλείψεις φαρµάκων κ.τ.λ., και επανέλαβε την εισήγηση της 
όπως υποχρεώνονται οι προµηθευτές να εκτελούν έγκαιρα τις παραγγελίες. 

4.74.11  Αργοκίνητα αποθέµατα.  Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε, εξακολουθούν ακόµη 
να υπάρχουν αποθέµατα φαρµάκων και φαρµακευτικών υλικών, τα οποία αγοράστηκαν πριν 
από χρόνια και παρουσίασαν πολύ λίγη ή καθόλου κίνηση.  Σε µερικές περιπτώσεις η 
ηµεροµηνία χρήσης των φαρµάκων είχε ήδη λήξει,  µε αποτέλεσµα να καταστούν ακατάλληλα, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις πλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης τους.  ΄Εγινε εισήγηση όπως, όσο 
αφορά τα φάρµακα των οποίων πλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης, γίνουν προσπάθειες διάθεσης 
τους. 

4.74.12  Αποθήκευση φαρµάκων και άλλων υλικών.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι, λόγω 
έλλειψης αποθηκευτικών χώρων, εκατοντάδες κιβώτια µε φάρµακα και άλλα υλικά σηµαντικής 
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αξίας εξακολουθούν να αποθηκεύονται στους διαδρόµους των Φαρµακευτικών Αποθηκών, 
κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πιθανότητα καταστροφής ή 
απώλειας τους.  Επίσης, τα µέτρα ασφάλειας των αποθηκών, στις οποίες φυλάγονται 
εξοπλισµός, φάρµακα, ρουχισµός και άλλα είδη εκατοµµυρίων λιρών, είναι ανεπαρκή.  Οι 
Υπηρεσίες έχουν προβεί στην ενοικίαση αποθήκης στη Βιοµηχανική Περιοχή Στροβόλου, όµως, 
λόγω της απόστασης µεταξύ των Φαρµακευτικών Αποθηκών και του ενοικιαζόµενου 
υποστατικού, προκύπτουν πρόσθετα λειτουργικά προβλήµατα και πρόσθετα έξοδα για τη 
διακίνηση των φαρµάκων.  Αναµένεται ότι το πρόβληµα θα επιλυθεί ριζικά µε την ανέγερση 
νέων Φαρµακευτικών Αποθηκών στο χώρο του Νέου Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

4.74.13  Εγγυήσεις για πιστή εκτέλεση προσφορών.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν 
υπάρχει κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης των εγγυητικών που αφορούν δυο ή 
περισσότερες προσφορές.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, θα καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης 
του συστήµατος. 

4.75 ΣΧΕ∆ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  
         ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.75.1  Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Σχεδίου για το 1999 ήταν £2.356.798 και τα 
έξοδα £2.133.550, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £223.249, σε σύγκριση µε £281.027 το 1998.  
Στις 31.12.99 το αποθεµατικό του Σχεδίου ήταν £803.328, σε σύγκριση µε £996.849 στις 
31.12.98. 

4.76  ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ 
Μέρος Α 

4.76.1  Εσωτερικός έλεγχος.  Λόγω µη επαρκούς στελέχωσης του λογιστηρίου του Τµήµατος, 
οι εργασίες του λογιστηρίου εξακολουθούν να διενεργούνται και να ελέγχονται από το ίδιο 
άτοµο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Το Τµήµα 
µάς πληροφόρησε ότι ζήτησε την τοποθέτηση ενός τουλάχιστον Γραφέα στο λογιστήριο, αλλά 
µέχρι σήµερα αυτό δεν έγινε κατορθωτό. 

4.76.2  ∆ιεξαγωγή αναλύσεων υφασµάτων της Εθνικής Φρουράς και  Κρατικών 
Αποθηκών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αναλύσεις υφασµάτων που προµηθεύονται οι πιο πάνω 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες δε διενεργούνται πια στο Κρατικό Χηµείο, αλλά αναθέτονται σε 
εργαστήρια του εξωτερικού.  Τούτο, όπως µάς έχει αναφερθεί, οφείλεται στην έλλειψη 
προσωπικού.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε τη γνώµη ότι το θέµα πρέπει να µελετηθεί και, αν 
διαπιστωθεί ότι το κόστος διενέργειας των αναλύσεων στο Κρατικό Χηµείο είναι χαµηλότερο 
από εκείνο που καταβάλλεται σε εργαστήρια του εξωτερικού, να γίνουν ενέργειες για τη 
στελέχωση του Χηµείου, ώστε οι αναλύσεις αυτές να διενεργούνται και πάλι από το Κρατικό 
Χηµείο.  Το Τµήµα µάς πληροφόρησε ότι στις 15.6.2000 έστειλε επιστολή στο Γενικό Λογιστή, 
µε κοινοποίηση στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών, και ζήτησε όπως 
επιληφθεί του θέµατος. 

4.76.3  Βελτιώσεις και επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του Χηµείου.  Στον 
Προϋπολογισµό του 1999 προϋπολογίστηκε ποσό ύψους £275.000 για τις βελτιώσεις και 
επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του Χηµείου.  Οι εργασίες αυτές είχαν ανατεθεί στα 
Τµήµατα ∆ηµοσίων ΄Εργων και Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών.  Παρατηρήθηκε και πάλι 
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ότι υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών αυτών και, λόγω αυτής της 
καθυστέρησης, τα προβλήµατα του Χηµείου εξακολουθούν να εκκρεµούν.  Το Τµήµα µάς 
πληροφόρησε ότι στις 15.6.2000 έστειλε επιστολή στους ∆ιευθυντές των πιο πάνω Τµηµάτων 
και ζήτησε από αυτούς να πάρουν µέτρα για τη διεκπεραίωση των έργων. 

Μέρος Β 

4.76.4  Κοστολόγηση αναλύσεων.  ΄Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
µε σκοπό τον καθορισµό των τελών αναλύσεων πάνω σε ορθολογιστική βάση, άρχισε η 
διεξαγωγή µελέτης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο, η οποία όµως είχε ατονήσει, λόγω 
αντικατάστασης/µετακίνησης των Λογιστικών Λειτουργών που υπηρετούσαν στο Γενικό Χηµείο 
και το Υπουργείο.  Η µελέτη εξακολουθεί ακόµη να εκκρεµεί.  ΄Εγινε εισήγηση όπως µελετηθεί 
το ενδεχόµενο εξασφάλισης των υπηρεσιών ειδικού συµβούλου, ενώ το Τµήµα µάς 
πληροφόρησε ότι, µε επιστολή του ηµερ. 15.6.2000, ζήτησε τις απόψεις του Γενικού Λογιστή 
επί του θέµατος. 

4.76.5  Μηχανογράφηση µητρώου αναλύσεων δειγµάτων.  Λόγω καθυστέρησης των 
εργασιών καλωδίωσης, η µηχανογράφηση του µητρώου εκκρεµεί ακόµη. 

4.76.6  Τέλη αναλύσεων που γίνονται για τους ∆ήµους.  Τέλη ύψους £144.363 οφείλονται 
από διάφορους ∆ήµους, για αναλύσεις που έγιναν για λογαριασµό τους στην περίοδο 1992 
µέχρι τέλος Ιουνίου 1996.  Από τον Ιούλιο του 1996, οι ∆ήµοι δε χρεώνονται µε τέλη 
αναλύσεων, κατόπι νοµικής γνωµάτευσης ότι η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για την 
καταβολή τελών από τους ∆ήµους αντιβαίνει στις διατάξεις του Νόµου για την υγιεινή και την 
πώληση των τροφίµων.  Το θέµα υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο όρισε 
επιτροπή από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, για να το µελετήσει και υποβάλει 
σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα.  Στις 19.5.2000 ο Υπουργός Υγείας 
απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονοµικών, µε σκοπό την αντιµετώπιση και προώθηση 
του όλου θέµατος. 

476.7  Καταστροφή επικίνδυνων χηµικών ουσιών.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι αρκετές 
ποσότητες χηµικών ουσιών, επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, οι οποίες 
εγκρίθηκαν για καταστροφή, εξακολουθούν να βρίσκονται στο Χηµείο.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, 
το θέµα της καταστροφής των επικίνδυνων ουσιών είναι γενικότερο και αφορά και άλλες 
Υπηρεσίες.  ΄Οπως µάς πληροφόρησε το Τµήµα, το θέµα χειρίζεται η Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

4.77  ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4.78  ∆ΗΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μέρος Α 

4.78.1  Μέχρι τέλους του 1999 είχαν εγκαθιδρυθεί 33 ∆ήµοι, από τους οποίους οι εννέα είναι 
εκτοπισµένοι, µετά την κατάληψη των περιοχών τους από τα τουρκικά στρατεύµατα κατοχής.  
Το προσωπικό των εκτοπισµένων ∆ήµων είναι αποσπασµένο προσωρινά σε διάφορες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ηµικρατικούς Οργανισµούς. Τα έσοδα των ∆ήµων προέρχονται 
κυρίως από µισθούς που καταβάλλονται από τις διάφορες Υπηρεσίες στις οποίες 
απασχολούνται οι δηµοτικοί υπάλληλοι, καθώς επίσης και από κρατική χορηγία.  Οι ∆ήµοι 
συνεχίζουν να καταβάλλουν στους υπαλλήλους όλες τις απολαβές τους από τα έσοδα αυτά. 
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4.78.2  Λογαριασµοί και έλεγχος 

(α) Οι λογαριασµοί των ∆ήµων ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας και 
υποβάλλονται, µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις, στους ∆ηµάρχους.  Εκτός από τους ∆ήµους 
Λευκωσίας, Αθηένου και ∆ερύνειας, οι υπόλοιποι ∆ήµοι δεν υπέβαλαν τους τελικούς 
λογαριασµούς τους για έλεγχο µέχρι την 30ή Απριλίου, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί 
∆ήµων Νόµου.  Με επιστολή µου ζήτησα από τους ∆ηµάρχους όπως δώσουν οδηγίες για την 
έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των λογαριασµών τους για το νενοµισµένο έλεγχο. 

Παρατήρησα ότι η µη έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των λογαριασµών για έλεγχο δεν 
υποβοηθεί την οµαλή λειτουργία των ∆ήµων και ταυτόχρονα µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τη 
δυνατότητα αξιοποίησης, για σκοπούς προγραµµατισµού ή και άλλους, των λογαριασµών από 
τα ∆ηµοτικά Συµβούλια.  Επιπρόσθετα, αποστερεί τη Βουλή και τους δηµότες από το δικαίωµα 
έγκαιρης ενηµέρωσης για τα πεπραγµένα των ∆ήµων. 

(β) Τελικοί Λογαριασµοί.  Σύµφωνα µε τον περί ∆ήµων Νόµο οι τελικοί λογαριασµοί πρέπει 
να ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.  
Παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι ∆ήµοι Λεµεσού, Πόλης Χρυσοχούς, Λευκάρων, Αθηένου, Αγίου 
∆οµετίου, Πέγειας, Αγίας Νάπας, ∆ερύνειας, Γεροσκήπου, Γερµασόγειας και Ιδαλίου δεν 
ετοίµασαν τελικούς λογαριασµούς που να παρουσιάζουν την πλήρη οικονοµική κατάσταση και 
τα περιουσιακά στοιχεία τους, αλλά οι λογαριασµοί που ετοίµασαν απεικονίζουν µόνο την 
ταµειακή κατάσταση. 

4.78.3  Οικονοµική κατάσταση.  ΄Ολοι σχεδόν οι ∆ήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό 
πρόβληµα, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να καλύψουν όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.  
Για την αποτροπή οικονοµικής κατάρρευσης, οι ∆ήµοι πρέπει να ετοιµάσουν περίγραµµα 
µέτρων οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη µείωση ή εξάλειψη των ελλειµµάτων και την 
ισοσκέλιση του ετήσιου προϋπολογισµού τους. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, διατηρεί το δικαίωµα 
µη αποδέσµευσης του ποσού της γενικής χορηγίας, που αναλογεί σε κάθε ∆ήµο, σε περίπτωση 
που οι ∆ήµοι, κατά τη µεταβατική περίοδο, δε συµµορφωθούν µε τα σχετικά κριτήρια 
(ισοσκέλιση προϋπολογισµών, ύψος τοκοχρεολυσίων και χρέους), τα οποία αναφέρονται στους 
όρους έγκρισης των Προϋπολογισµών. 

4.78.4  Εσωτερικός έλεγχος.  Σχεδόν σε όλους τους ∆ήµους διαπιστώθηκαν αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες των 
∆ήµων, όπως : 

i. Η µη επιβολή και είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωµάτων. 

ii. Η µη έγκαιρη είσπραξη καθυστερήσεων φορολογιών. 

iii. Η µη ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων για τις φορολογίες. 

iv. Η µη τήρηση ενδεδειγµένων µητρώων. 

v. Η µη συµφιλίωση και ο ανεπαρκής έλεγχος των µισθών. 

vi. Η παράκαµψη της διαδικασίας προσφορών. 

vii. Η µη βεβαίωση περιουσιακών στοιχείων. 

4.78.5  'Οροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων.  Εκτός από τους ∆ήµους Λευκωσίας και Πάφου, οι 
υπόλοιποι ∆ήµοι δεν έχουν ετοιµάσει τους Κανονισµούς που προνοούνται στο άρθρο 53(2) του 
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περί ∆ήµων Νόµου, βάσει των οποίων γίνονται οι προσλήψεις, προαγωγές, µονιµοποιήσεις 
κ.τ.λ.  Επίσης, σε µερικούς ∆ήµους δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας, τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 53(1) του ίδιου Νόµου. 

4.78.6  Καθυστερήσεις φορολογιών.  Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην είσπραξη 
φορολογιών προηγούµενων ετών.  'Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες µου Εκθέσεις, οι 
κατάλογοι καθυστερήσεων πρέπει να τύχουν προσεκτικής µελέτης, για εντοπισµό των ποσών 
που µπορούν να εισπραχθούν, και να ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα για την είσπραξη τους. 
Τα ποσά που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης να διαγραφούν, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
Νόµου. 

4.78.7  Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Λόγω οικονοµικών δυσκολιών, οι 
περισσότεροι ∆ήµοι δεν εισφέρουν στα πιο πάνω Ταµεία και εξακολουθούν να καταβάλλουν τις 
συντάξεις και φιλοδωρήµατα του προσωπικού από τα ετήσια έσοδα τους. 

4.78.8  Χρηµατοδότηση του ∆ηµοτικού Ταµείου από το λογαριασµό δανείων. Ορισµένοι 
∆ήµοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν αντικανονικά το λογαριασµό δανείων για χρηµατοδότηση 
του ∆ηµοτικού Ταµείου, αντί για χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων, κατά παράβαση των 
συµφωνιών που υπογράφηκαν για την παραχώρηση των δανείων και σε αντίθεση µε τις 
πρόνοιες του Νόµου. 

4.78.9  Επαλήθευση ταµειακών υπολοίπων.  Στο τέλος του έτους καταµετρήθηκαν από την 
Υπηρεσία µου τα υπόλοιπα µετρητών όλων των ∆ήµων και έγινε επαλήθευση τους µε τα 
λογιστικά βιβλία. 

4.78.10  Εκτέλεση Προϋπολογισµού - Υπερβάσεις.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι µερικοί 
∆ήµοι διενέργησαν δαπάνες πέρα από τις εγκεκριµένες, κατά παράβαση των άρθρων 66 και 69 
του Νόµου.  Για τις υπερβάσεις αυτές δεν µπορεί να δοθεί καλυπτική έγκριση. 

4.78.11  Παρατράβηγµα τραπεζικού λογαριασµού.  Σε αντίθεση µε το άρθρο 85(2)(α) του 
Νόµου, το ύψος του παρατραβήγµατος στις 31.12.99 σε ορισµένους ∆ήµους ξεπερνούσε κατά 
πολύ το καθορισµένο ποσοστό του 20% των εσόδων  του προϋπολογισµού των ∆ήµων για την 
τρέχουσα περίοδο. 

4.78.12  Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Ορισµένοι ∆ήµοι παρέλειψαν να ενηµερώσουν 
τα µητρώα περιουσιακών στοιχείων µε τις αγορές επίπλων και εξοπλισµού που διενέργησαν 
κατά τα τελευταία έτη.  Ως αποτέλεσµα, δεν έχουν υποβάλει το πιστοποιητικό φυσικής 
καταµέτρησης των περιουσιακών τους στοιχείων που προβλέπουν οι Κανονισµοί. 

4.78.13  Εισφορά στο Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης.  Σε ορισµένους ∆ήµους δε γίνεται 
αποκοπή από τα επιδόµατα παραστάσεως του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων για το 
Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, το επίδοµα παραστάσεως εµπίπτει στον όρο «αποδοχές» και υπόκειται στην 
αποκοπή έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. 

4.78.14  ΄Αδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών.  Αρκετοί ∆ήµοι παρέλειψαν να 
εκδώσουν κατά τα έτη 1996-1999 άδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και να 
εισπράξουν τα σχετικά δικαιώµατα.  Η ευθύνη για την έκδοση των αδειών λειτουργίας 
πρατηρίων ανατέθηκε από το 1994 στους ∆ήµους. 

4.78.15  Παράκαµψη διαδικασίας προσφορών.  Σε αρκετούς ∆ήµους δεν ακολουθήθηκε η 
διαδικασία ζήτησης και κατακύρωσης προσφορών για αγορά υπηρεσιών ή αγαθών. 
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4.78.16  Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Αρκετοί ∆ήµοι δεν καταβάλλουν έγκαιρα τις 
δόσεις των δανείων τους, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται οι καθυστερήσεις και να 
επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας. 

4.78.17  Αναβαθµίσεις θέσεων.  Στους ∆ήµους Λεµεσού, Λάρνακας, Λατσιών, Αγίου ∆οµετίου, 
Αραδίππου, Στροβόλου, Κ. Πολεµιδιών, Γερµασόγειας, Γεροσκήπου, Πόλης Χρυσοχούς και 
Ιδαλίου παρατηρήθηκαν λανθασµένες µισθολογικές τοποθετήσεις στις αναβαθµισµένες θέσεις, 
λόγω µη εφαρµογής των σχετικών Κανονισµών και διατάξεων. 

4.78.18  Συλλογικές συµβάσεις.  Παρόλο που αποφασίστηκε η υιοθέτηση και η εφαρµογή των 
περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των 
∆ηµόσιων Υπαλλήλων) Κανονισµών του 1995 (Κ.∆.Π. 175/95), αρκετοί ∆ήµοι υπέγραψαν 
συλλογικές συµβάσεις, οι πρόνοιες των οποίων έρχονται σε αντίθεση µε τους πιο πάνω 
Κανονισµούς. 

4.78.19  Σχέδια υπηρεσίας δηµοτικών υπαλλήλων και εξουσίες ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Σε αρκετούς ∆ήµους παρατηρήθηκε ότι τα ∆ηµοτικά Συµβούλια τοποθέτησαν υπαλλήλους σε 
βαθµίδες κλιµάκων πιο ψηλές από την αρχική ή παραχώρησαν επιπρόσθετες ετήσιες 
προσαυξήσεις, ενέργειες που δεν προβλέπονται στα σχέδια υπηρεσίας. Επιπρόσθετα 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου παραχωρούνταν, µε βάση τις συλλογικές συµβάσεις, και  
αυξήσεις µισθών εκτός των µισθοδοτικών κλιµάκων.  Σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια οφείλουν να ενεργούν µέσα στα 
πλαίσια των σχεδίων υπηρεσίας και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια τους καθ' υπέρβαση ή κατά 
παράβαση των σχεδίων υπηρεσίας, που ισχύουν κατά το συγκεκριµένο χρόνο, είναι 
ανεπίτρεπτη. 

4.78.20  Καταστρατήγηση των άρθρων 68 και 69 του περί ∆ήµων Νόµου.  Στους ∆ήµους 
Γερµασόγειας και Αγίου Αθανασίου παρατηρήθηκε ότι το ποσό εισφοράς εµπορικού οίκου 
διατέθηκε για εκδροµή στην Ελλάδα ∆ηµοτικών Συµβούλων και εργατοϋπαλλήλων µε τις 
συζύγους τους, κατά παράβαση των άρθρων 68 και 69 του περί ∆ήµων Νόµου, που προνοούν 
ότι οι δωρεές και οι άλλοι πόροι του ∆ηµοτικού Ταµείου διαθέτονται µόνο για σκοπούς του 
∆ήµου. 

4.78.21  Μηχανογράφηση υπηρεσιών.  Καθυστερεί η συµπλήρωση της µηχανογράφησης 
υπηρεσιών στο ∆ήµο Λευκωσίας, ενώ στους ∆ήµους Στροβόλου, Λευκάρων,  Αγίας Νάπας, 
Μέσα Γειτονιάς και Γεροσκήπου η µηχανογράφηση παρουσιάζει αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα στις οικονοµικές τους υπηρεσίες. 

4.78.22  Οφειλές για αγορά νερού.  Οι ∆ήµοι Λατσιών, Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας, ∆ερύνειας, 
Αραδίππου, Λευκάρων και  Ιδαλίου παραλείπουν να πληρώσουν όλες τις οφειλές τους για την 
αγορά νερού, µε αποτέλεσµα να οφείλουν σηµαντικά ποσά στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και 
σε Συµβούλια Υδατοπροµήθειας. 

4.78.23  Απώλεια νερού.  Παρατηρήθηκε ότι στους ∆ήµους Λευκάρων, Αραδίππου και Αγίου 
Αθανασίου το ποσοστό απώλειας νερού ήταν υπερβολικά ψηλό (26% - 28%). Ζήτησα να 
διερευνηθούν και να εξακριβωθούν οι λόγοι του ψηλού ποσοστού απώλειας. 

4.78.24  Θέµατα που εγείρονται κατά τον έλεγχο λογαριασµών των ∆ήµων.  Με επιστολές 
µου στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησα όπως συγκαλέσει σύσκεψη 
εκπροσώπων του Υπουργείου του, του Υπουργείου Οικονοµικών, της Υπηρεσίας µου και της 
΄Ενωσης ∆ήµων, για συζήτηση των θεµάτων που εγείρονται κατ�  επανάληψη κατά τον έλεγχο 
λογαριασµών των ∆ήµων και για τα οποία δε λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

211 

4.78.25  ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµοί Αποθηκών.  'Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, ύστερα από εισήγηση µου, συστάθηκε ειδική επιτροπή από 
εκπροσώπους των ∆ήµων και της Υπηρεσίας µου, η οποία αναθεώρησε και ετοίµασε νέες 
∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµούς Αποθηκών.  Οι περισσότεροι ∆ήµοι έχουν ήδη 
υιοθετήσει τις πιο πάνω Οδηγίες και Κανονισµούς και αναµένεται η υιοθέτηση τους και από τους 
υπόλοιπους ∆ήµους. 

4.78.26  Κανονισµοί.  Σε ορισµένους ∆ήµους δεν έχουν ακόµη εγκριθεί Κανονισµοί για τα 
θέµατα που αφορούν την οικονοµική διαχείριση και λειτουργία τους. 

4.79  ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος  Β 

4.79.1  Προκήρυξη θέσης ∆ηµοτικού Ταµία.  Παρατηρήθηκε ότι προκηρύχθηκε και 
πληρώθηκε θέση ∆ηµοτικού Ταµία, µε την ίδια κλίµακα (Α14) και τα ίδια προσόντα της θέσης 
Οικονοµικού ∆ιευθυντή, η οποία κενώθηκε µε την εφαρµογή του Σχεδίου Ευδόκιµης Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης. Υπέδειξα ότι, µε την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, δεν επιτυγχάνεται ο 
σκοπός του πιο πάνω σχεδίου για εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων, µε τη µείωση του 
ψηλόµισθου προσωπικού, για κατάργηση ορισµένων θέσεων και προσωπικών κλιµάκων και 
την πρόσληψη νέου προσωπικού µε πιο χαµηλές απολαβές.  Ο ∆ήµος, σε απαντητική επιστολή 
του, υποστηρίζει ότι, εφόσον το Συµβούλιο έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για 
πρόωρη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων, δεν είναι δυνατό οποιοσδήποτε άλλος Οργανισµός, 
περιλαµβανοµένου και του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, να υπεισέρχεται σε εξέταση του 
θέµατος τούτου, εκτός εάν η απόφαση του Συµβουλίου είναι παράνοµη. 

Η Υπηρεσία µου υπέδειξε και πάλι στο ∆ήµο ότι, πέρα από τη νοµιµότητα των αποφάσεων των 
ελεγχοµένων, οφείλει να εξετάσει και κατά πόσο οι δαπάνες διενεργήθηκαν κατά τον πιο 
οικονοµικό, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, καθώς επίσης και κατά πόσο έχει επιτευχθεί 
ο σκοπός για τον οποίο έγινε η συγκεκριµένη δαπάνη, εφαρµόζοντας τους σχετικούς 
Κανονισµούς.  Επανέλαβα µάλιστα την άποψη ότι, στην προκείµενη περίπτωση, δεν 
επιτεύχθηκαν οι σκοποί για τους οποίους εφαρµόστηκαν οι πρόνοιες των Κανονισµών για την 
πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Ανέφερα επίσης ότι η πρόωρη αφυπηρέτηση ανώτερων λειτουργών, στους οποίους 
καταβάλλεται, πέρα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα, επιπρόσθετη αποζηµίωση, το 
ύψος της οποίας φθάνει µέχρι τις £30.000, δε συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 
εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων, καθότι, για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
∆ήµου, η πλήρωση των θέσεων αυτών είναι νοµικά επιβεβληµένη.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εξακολουθεί να διατηρεί τις απόψεις του πάνω στο θέµα αυτό. 

4.79.2  Υποστατικά Λαϊκής Γειτονιάς.  Νοµικό κώλυµα εµποδίζει τη µεταβίβαση των 
υποστατικών της Λαϊκής Γειτονιάς στο όνοµα του ∆ήµου.  Πληροφορήθηκα ότι ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών παρέπεµψε το θέµα στο Γενικό Εισαγγελέα για 
γνωµάτευση, κατά πόσο θα µπορούσε να υπερπηδηθεί το νοµικό κώλυµα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η µεταβίβαση των υποστατικών στο όνοµα του ∆ήµου. 

4.80  ∆ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Α  
4.80.1  Ποινική έρευνα.  ΄Υστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Γενικός 
Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας όρισε το ∆εκέµβριο 1998 τέσσερις ποινικούς ανακριτές, µεταξύ 
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των οποίων και δυο λειτουργούς της Υπηρεσίας µου, για διερεύνηση καταγγελιών αθέµιτου 
πλουτισµού λειτουργού του ∆ήµου, καθώς και του πορίσµατος της ερευνητικής επιτροπής που 
διορίστηκε µε απόφαση του ∆ήµου, αναφορικά µε την έκδοση άδειας/αδειών οικοδοµής.  Η 
έρευνα για την έκδοση άδειας/αδειών οικοδοµής ολοκληρώθηκε και σχετική έκθεση υποβλήθηκε 
στο Γενικό Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για αθέµιτο πλουτισµό λειτουργού του ∆ήµου συνεχίζεται. 

4.80.2  Λογαριασµοί και έλεγχος.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς των ετών 1997, 1998 και 1999 για έλεγχο, οι οποίοι, βάσει του άρθρου 81(1) του 
περί ∆ήµων Νόµου, θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή Απριλίου του έτους που 
έπεται του οικονοµικού έτους. Με επιστολή µου ζήτησα από το ∆ήµαρχο όπως δώσει οδηγίες 
για έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των πιο πάνω λογαριασµών για έλεγχο, υποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα ότι η µη έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των λογαριασµών δεν υποβοηθεί την 
οµαλή λειτουργία του ∆ήµου και µειώνει, σε σηµαντικό βαθµό, τη δυνατότητα αξιοποίησης, για 
σκοπούς προγραµµατισµού ή και άλλους, των λογαριασµών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί µε τις διαπιστώσεις µου και έχει δώσει οδηγίες για την έγκαιρη 
ετοιµασία και υποβολή των τελικών λογαριασµών στην Υπηρεσία µου για έλεγχο. 

4.80.3  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το 1996 παρουσίασαν έλλειµµα £1.127.271, 
σε σύγκριση µε £648.841 το προηγούµενο έτος. 

(β) ΄Εσοδα.  Οι εισπράξεις του ∆ήµου ανήλθαν σε £8.234.250, σε σύγκριση µε £7.083.945 το 
1995, παρουσιάζοντας αύξηση £1.150.305 ή ποσοστό 16,2%.  Στις εισπράξεις του ∆ήµου 
περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία ύψους £1.283.042. 

(γ) ΄Εξοδα.  Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ανήλθαν σε £9.361.971, 
σε σύγκριση µε £7.732.786 το 1995, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £1.629.185 ή ποσοστό 21%. 

(δ) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση και διαχείριση του ∆ήµου δε βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας.  
Σε αντίθεση µε το άρθρο 85(2)(α) του Νόµου, το ύψος του παρατραβήγµατος του Γενικού 
Λογαριασµού ανερχόταν σε £1.729.848 και ξεπερνούσε κατά πολύ το καθορισµένο ποσοστό 
20% των εσόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

Το παρατράβηγµα αυτό θα ήταν πολύ µεγαλύτερο αν δε µεταφερόταν, αντικανονικά, από το 
Λογαριασµό ∆ανείων και το Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων ποσό ύψους £3.142.201 και 
£775.000, αντίστοιχα, για την αντιµετώπιση τρέχουσων υποχρεώσεων του Τακτικού 
Προϋπολογισµού.  Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µελετήσει τρόπους βελτίωσης των 
οικονοµικών του ∆ήµου και να ετοιµάσει µακροπρόθεσµα στρατηγικό πρόγραµµα, για κάλυψη 
των συσσωρευµένων ελλειµµάτων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε 
την άποψη µου για µακροπρόθεσµο στρατηγικό πρόγραµµα, όχι µόνο για την κάλυψη των 
συσσωρευµένων ελλειµµάτων, αλλά και για τον καθορισµό στόχων και επιδιώξεων. 

4.80.4  Απάντηση σε επιστολές της Υπηρεσίας µου.  Οι επιστολές της Υπηρεσίας µου δεν 
τυγχάνουν απάντησης, παρά τις συνεχείς υπενθυµίσεις µας, πράγµα που δεν εξυπηρετεί το 
καλώς νοούµενο συµφέρον του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα τα θέµατα που εγείρονται να 
παραµένουν σε εκκρεµότητα, χωρίς να λαµβάνονται µέτρα για έγκαιρη επίλυση τους. 

4.80.5  Σχέδιο ευδόκιµης πρόωρης αφυπηρέτησης.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 19.1.2000 
αποφάσισε την επαναπρόσληψη, µε σύµβαση, για περίοδο τεσσάρων µηνών, µε αµοιβή £500 
το µήνα, του ∆ηµοτικού Γραµµατέα, ο οποίος αφυπηρέτησε την 1.12.99, µε την εφαρµογή του 
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Σχεδίου Ευδόκιµης Πρόωρης Αφυπηρέτησης, ενώ στις 31.1.2000 προκήρυξε τη θέση 
∆ηµοτικού Γραµµατέα, µε την ίδια κλίµακα, Α15.  Υπέδειξα ότι µε την προσωρινή 
επαναπρόσληψη του πρώην ∆ηµοτικού Γραµµατέα και µε την πλήρωση της πιο πάνω θέσης 
δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός του πιο πάνω σχεδίου για εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων, µε τη 
µείωση του ψηλόµισθου προσωπικού, την κατάργηση ορισµένων θέσεων και την πρόσληψη 
νέου προσωπικού µε πιο χαµηλές απολαβές. 

Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι η πρόωρη αφυπηρέτηση λειτουργών που κατέχουν οργανικές 
θέσεις και στους οποίους  καταβάλλεται, πέρα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα, 
επιπρόσθετη αποζηµίωση, το ύψος της οποίας φθάνει µέχρι τις £30.000, δε συµβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου για εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων, καθότι, για την οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου, η πλήρωση των οργανικών θέσεων είναι νοµικά 
επιβεβληµένη. 

4.80.6  Ανανέωση συλλογικής σύµβασης - αναδιάρθρωση 

(α) Αναδροµικότητα της αναδιάρθρωσης.  Η ανανέωση της συλλογικής σύµβασης για την 
περίοδο 1998-2000, µε αναδροµική ισχύ από 1.1.96, για σκοπούς ένταξης στις διάφορες 
κλίµακες, και από 1.9.98, για σκοπούς καταβολής αναδροµικών, είχε ως αποτέλεσµα 
οικονοµικές επιπτώσεις για το ∆ήµο και την εύνοια ορισµένων υπαλλήλων, οι οποίοι βρίσκονταν 
στην κλίµακα Α10 και εντάχθηκαν στην κλίµακα Α11 από 1.1.96.  Οι υπάλληλοι αυτοί 
αφυπηρέτησαν πρόωρα, την περίοδο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 1999, από την ανώτατη βαθµίδα 
της κλίµακας Α11. 

(β) Κόστος της αναδροµικότητας λόγω της αναδιάρθρωσης.  Οι υπολογισµοί του ∆ήµου 
για το κόστος που θα προέκυπτε από την καταβολή αναδροµικών από 1.9.98, λόγω της 
αναδιάρθρωσης, όπως παρουσιάστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ήταν £25.000, ενώ αυτό θα 
ξεπεράσει τις £100.000.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί ότι το κόστος που θα προκύψει από 
την αναδροµικότητα, λόγω της αναδιάρθρωσης, θα είναι µεγαλύτερο από αυτό που αρχικά 
υπολογίστηκε, ωστόσο εκφράζει την άποψη ότι µακροπρόθεσµα ο ∆ήµος θα έχει όφελος, 
άποψη την οποία δε συµµερίζοµαι. 

(γ) ΄Ενταξη του εργατικού προσωπικού στο µόνιµο και συντάξιµο προσωπικό 
(κλίµακες Α1-Α3-Α4) από 1.1.2000.  Λόγω του ότι η ένταξη του εργατικού προσωπικού στο 
µόνιµο (κλίµακες Α1-Α3-Α4) από 1.1.2000 δε βασίστηκε σε µελέτη, έχω εκφράσει τις 
επιφυλάξεις µου κατά πόσο η ένταξη αυτή θα έχει οποιαδήποτε µακροπρόθεσµα οφέλη για το 
∆ήµο.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατηρεί και αυτό τις επιφυλάξεις του, επειδή πρόκειται για 
πρωτοποριακό θεσµό, συνάµα όµως εκφράζει την πίστη ότι ο θεσµός αυτός θα αποδειχθεί 
υγιής. 

(δ) Ασάφειες, κενά ή παρερµηνείες της συλλογικής σύµβασης.  Υπάρχουν στη 
συλλογική σύµβαση διάφορα κενά και ασάφειες ή αντιθέσεις, σε σχέση µε τους ισχύοντες 
Κανονισµούς, τα οποία αφήνουν περιθώρια παρερµηνείας.  Για παράδειγµα, ενώ, σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό 206(α) του Ταµείου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, οι µόνιµοι συντάξιµοι 
υπάλληλοι αφυπηρετούν στο 60ό έτος, το άρθρο 16 της συλλογικής σύµβασης (1995-1997) 
καθορίζει ως έτος αφυπηρέτησης των εργατών το 65ο έτος. 

(ε) Ενσωµάτωση επιδοµάτων στις συντάξιµες απολαβές.  Η απόφαση για ενσωµάτωση 
των διαφόρων επιδοµάτων στις συντάξιµες απολαβές των υπαλλήλων, των οποίων οι θέσεις 
αναβαθµίζονται, βρίσκεται, κατά τη γνώµη µου, σε αντίθεση µε την ερµηνεία του όρου 
«απολαβές» που καθορίζεται στο ∆ηµοτικό Κανονισµό 192. 
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(στ) Μισθολογικές τοποθετήσεις σύµφωνα µε την αναδιάρθρωση.  Λόγω των 
λανθασµένων τοποθετήσεων, κατά τη µεταπήδηση των υπαλλήλων από τη µια κλίµακα στην 
άλλη και κατά την ενσωµάτωση των επιδοµάτων, στις περιπτώσεις διορισµού εργατών σε 
µόνιµες θέσεις, οι µισθοί των περισσότερων υπαλλήλων είναι λανθασµένοι, µε αποτέλεσµα ο 
∆ήµος να επιβαρύνεται µε σηµαντικό πρόσθετο κόστος. 

Παρά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, ότι πρέπει πρώτα να γίνουν οι διορθώσεις στους 
µισθούς των περισσότερων υπαλλήλων και µετά να γίνει η αναδιάρθρωση, οι αρµόδιοι 
λειτουργοί του ∆ήµου προχώρησαν στην αναδιάρθρωση µε βάση τους λανθασµένους µισθούς.  
Ζήτησα όπως γίνει ξανά η αναδιάρθρωση µε βάση τα σωστά δεδοµένα.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, οι υποδείξεις µου εφαρµόζονται από 1.1.2000. 

4.80.7  Προσωπικό.  Ο ∆ήµος εργοδοτούσε στις 31.12.96 457 πρόσωπα, από τα οποία τα 287 
υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις, ενώ τα 170 ανήκαν στο εργατικό προσωπικό (160 τακτικοί και 
10 έκτακτοι), µε σύνολο απολαβών £5.424.874. 

4.80.8  Σχέδια υπηρεσίας.  Τα σχέδια υπηρεσίας παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και κενά 
και εισηγήθηκα την τροποποίηση τους, ώστε να συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, άρχισε η σταδιακή τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας και η εναρµόνιση 
τους, όσο είναι δυνατό, µε τη ∆ηµόσια Υπηρεσία. 

4.80.9  Αδυναµίες στη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στην οικονοµική 
διαχείριση και στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ζήτησε από 
την Υπηρεσία µου τη διεξαγωγή µελέτης, µε σκοπό τον εντοπισµό λειτουργικών αδυναµιών του 
∆ήµου.  Η Υπηρεσία µου προέβη σε δυο ξεχωριστές έρευνες, µια για τη λειτουργία των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και µια για τη λειτουργία των Οικονοµικών και άλλων 
Υπηρεσιών.  Το Νοέµβριο 1998 υποβλήθηκε στο ∆ήµο η έκθεση που αφορούσε τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες.  Τα κυριότερα θέµατα, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναµίες και για τα οποία 
γίνονται συγκεκριµένες εισηγήσεις για την αντιµετώπιση τους, αφορούν το οργανόγραµµα 
τεχνικών υπηρεσιών, τις προσλήψεις/προαγωγές τεχνικού προσωπικού, την εναλλαξιµότητα, τη 
µείωση του κόστους του εργατικού προσωπικού και το συντονισµό και παρακολούθηση 
µελετών και έργων που σχεδιάζονται/ επιβλέπονται από ιδιώτες συµβούλους. 

Το Μάιο 1999 υποβλήθηκε στο ∆ήµο και η έκθεση που αφορούσε τις αδυναµίες λειτουργίας των 
Οικονοµικών και άλλων Υπηρεσιών του ∆ήµου.  Τα κυριότερα ευρήµατα και οι εισηγήσεις µας 
αφορούσαν την οργανωτική δοµή και το οργανόγραµµα του ∆ήµου, θέµατα προσωπικού, όπως 
κόστος, πλήρωση θέσεων, αξιολόγηση και επιµόρφωση, λειτουργικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι Οικονοµικές Υπηρεσίες, τη µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
ολοκλήρωση της µηχανογράφησης, τις αδυναµίες στο τµήµα εσωτερικού ελέγχου και 
προβλήµατα οργάνωσης και διαχείρισης του Αρχείου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προτού µελετήσει και επεξεργαστεί τις σοβαρές αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν στη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών του ∆ήµου, για τις οποίες υπήρχαν 
συγκεκριµένες εισηγήσεις για την αντιµετώπιση τους, συµφώνησε στις 30.9.99 για την 
ανανέωση της συλλογικής σύµβασης-αναδιάρθρωσης, για την περίοδο 1998 - 2000. 

Αναφορικά µε τις αδυναµίες στη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου, αναφέρω τα πιο κάτω παραδείγµατα: 

• Τη µη λήψη µέτρων για έγκαιρη είσπραξη καθυστερηµένων φορολογιών. 
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• Την έλλειψη διαδικασιών στη λειτουργία του ∆ηµοτικού Γκαράζ και στην αγορά και διάθεση 
εξαρτηµάτων. 

• Τη µη είσπραξη τελών και δικαιωµάτων που προνοούνται από τους Κανονισµούς του ∆ήµου. 

• Τη µη τήρηση ενδεδειγµένων µητρώων. 

• Την απευθείας αγορά υλικών από τα Τµήµατα του ∆ήµου, χωρίς να ενηµερώνεται η 
Αποθήκη του ∆ήµου. 

• Τη µη υπογραφή ενταλµάτων πληρωµής από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους και τη µη 
επισύναψη σ�  αυτά των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι, µε την αναδιάρθρωση, τον καθορισµό 
συγκεκριµένων καθηκόντων στους υπαλλήλους και την υιοθέτηση διαδικασιών, θα 
αντιµετωπιστούν τα λειτουργικά προβλήµατα στις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

4.80.10  Τραπεζικοί λογαριασµοί µισθοδοσίας υπαλλήλων.  Στους λογαριασµούς του 
∆ήµου δεν παρουσιάζονται οι πιο πάνω τραπεζικοί λογαριασµοί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 
δε συµφιλιώνονται µε τις καταστάσεις των τραπεζών, δεν παρακολουθούνται και δεν ελέγχονται 
από οποιοδήποτε λειτουργό του ∆ήµου. 

Κατά το 1996 έγιναν µεταφορές ποσών ύψους £17.357,99 από το Γενικό Λογαριασµό στους 
πιο πάνω λογαριασµούς, χρεώνοντας το κονδύλι εξόδων «Τόκοι Πληρωτέοι», χωρίς αυτές να 
αντιπροσωπεύουν τόκους ή έξοδα τράπεζας στις τραπεζικές καταστάσεις.  Λόγω της 
σοβαρότητας του θέµατος και των κινδύνων που εγκυµονεί, η Υπηρεσία µου ζήτησε 
επανειληµµένα τη σε βάθος διερεύνηση του πιο πάνω θέµατος, όµως, µέχρι τον Ιούλιο του 
2000, δεν είχε τύχει οποιασδήποτε ενηµέρωσης.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το θέµα διερευνάται 
από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του ∆ήµου. 

4.80.11  ∆άνεια.  Το υπόλοιπο των δανείων του ∆ήµου από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους και 
εµπορικές τράπεζες ανερχόταν, στις 31.12.96, σε £3.418.720 και £9.664.746, αντίστοιχα.  
Παρατηρήθηκε ότι κατά το 1996 δεν πληρώθηκε καµιά δόση δανείου, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνονται τα καθυστερηµένα ποσά και ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  Στις 
31.12.96 οι καθυστερηµένες δόσεις κεφαλαίου και τόκων των δανείων ανέρχονταν σε 
£3.646.949, σε σύγκριση µε £2.474.038 στις 31.12.95. 

4.80.12  Συµβόλαιο ανακατασκευής και επιδιόρθωσης της αποβάθρας του παλαιού 
λιµανιού Λεµεσού.  Στην παράγραφο 4.81.5 της ΄Εκθεσης µου για το 1997 ανέφερα ότι, µετά 
από καταγγελία και έρευνα που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκαν σοβαρές 
παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες του συµβολαίου.  Σε σύσκεψη που έγινε το Μάιο 1998, ο 
εργολάβος δεσµεύτηκε όπως προβεί στις απαιτούµενες επιδιορθώσεις, ώστε το έργο να 
συνάδει µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, προτού γίνει η παραλαβή του.  Τον Απρίλιο 1999 
ζήτησα από το ∆ήµο να µε ενηµερώσει κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι πιο πάνω δεσµεύσεις του 
εργολάβου και αν παραλήφθηκε το έργο. 

Ο ∆ήµος µε πληροφόρησε ότι, για σκοπούς παραλαβής του έργου, ζήτησε από το ΕΤΕΚ τη 
σύσταση επιτροπής από ακτοµηχανικούς, και προχώρησε επίσης σε διορισµό Ad-Hoc 
Επιτροπής από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και δύο µηχανικών που 
διορίστηκαν από το ΕΤΕΚ, το πόρισµα των οποίων αναµένεται εντός του Οκτωβρίου 2000. 

4.80.13  Αποθήκες Ν.Π. Λανίτη Λτδ.  Ο ∆ήµος επίταξε τις πιο πάνω αποθήκες µε βάση το 
∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης αρ. 456, ηµερ. 21.5.82, για το ποσό των £144.345. 
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Στις 17.10.96 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε, µετά από αγωγή της πιο πάνω εταιρείας, 
όπως επιστρέψει στους πρώην ιδιοκτήτες τις αποθήκες, επειδή δεν είχε εκπληρωθεί ο σκοπός 
της απαλλοτρίωσης, και στις 28.11.96 ο ∆ήµος εισέπραξε το ποσό των £144.345. 

Η έλλειψη στρατηγικού προγραµµατισµού οδήγησε στη µη αξιοποίηση των απαλλοτριωθεισών 
αποθηκών και είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το ∆ήµο, εφόσον το πιο πάνω 
ποσό επιστράφηκε, ύστερα από τόσα χρόνια, χωρίς τόκους.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
πληροφόρησε ότι η µη αξιοποίηση των απαλλοτριωθεισών αποθηκών οφειλόταν, αρχικά, στην 
έλλειψη οικονοµικών πόρων από πλευράς ∆ήµου και κυρίως στην αδυναµία της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας να συνεισφέρει τα 2/3 της δαπάνης, για εκτέλεση του έργου.  Μου αναφέρθηκε 
επίσης ότι οι πιο πάνω αποθήκες, µε τα σηµερινά δεδοµένα, κρίνονται ως αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά κτίσµατα και η διατήρηση τους είναι επιβεβληµένη. 

Μέρος Β 

4.80.14  Αποθήκες Θεοδοσίου.  Εκκρεµεί αγωγή εναντίον του ∆ήµου για καταβολή 
αποζηµιώσεων στην ιδιοκτήτρια εταιρεία των αποθηκών που επιτάχθηκαν µε βάση διάταγµα 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που εκκρεµούσε από το 1972.  Στο µεταξύ η εταιρεία εισέπραξε 
την αρχικά καθορισµένη από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας αξία του τεµαχίου, µε 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων της. 

4.80.15  Παραχώρηση υποτροφιών σε τέκνα δηµοτικών υπαλλήλων.  Ο ∆ήµος 
παραχωρεί υποτροφίες σε τέκνα δηµοτικών υπαλλήλων, παρόλο που τα άρθρα 83-86 του περί 
∆ήµων Νόµου δεν καλύπτουν τέτοιου είδους πληρωµές.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, τα ποσά για 
υποτροφίες προέρχονται από τα παρεµφερή ωφελήµατα των υπαλλήλων που συµφωνούνται 
κατά καιρούς στις συλλογικές συµβάσεις. 

4.80.16  ∆ιαχείριση συµβολαίων µελέτης και εκτέλεσης έργων του ∆ήµου.  
∆ιαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναµίες στη διαχείριση και παρακολούθηση των συµβολαίων του 
∆ήµου µε ιδιώτες µελετητές και ιδιώτες εργολάβους.  Το Μάιο 1998 υπέβαλα συγκεκριµένες 
εισηγήσεις για ενίσχυση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και την ορθολογιστική επίβλεψη 
και διαχείριση των συµβολαίων.  

4.80.17  Συµβόλαιο ασφάλισης ∆ηµοτικής Πινακοθήκης.  Οι πίνακες και το περιεχόµενο της 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης έχουν ασφαλιστεί για ποσό £400.000, χωρίς στο ασφαλιστικό έγγραφο 
να αναφέρονται οι πίνακες και η αξία του καθενός ξεχωριστά.  Λόγω της παράλειψης αυτής, 
υπάρχει το ενδεχόµενο, σε περίπτωση ζηµιάς, να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήµατα στον 
καθορισµό της αποζηµίωσης. 

4.80.18  Εισφορά στο Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης.  ∆εν υποβάλλονται από πολλών ετών 
δηλώσεις στο Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος για τα ενοίκια και άλλα δικαιώµατα που 
εισπράττονται από το ∆ήµο, για τον υπολογισµό του ποσού της εισφοράς στο Ταµείο Αµυντικής 
Θωράκισης. 

4.80.19  ΄Αδειες διαχωρισµού οικοπέδων.  Συνεχίστηκε η είσπραξη δικαιωµάτων πιο ψηλών 
από αυτά που προνοούνται στους περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµούς.   ΄Οπως πληροφο-
ρήθηκα, τα επιπλέον δικαιώµατα που εισπράττονται αφορούν εργαστηριακούς ελέγχους που 
διεξάγονται από ιδιωτικά εργαστήρια, τα έξοδα των οποίων πληρώνονται από το ∆ήµο. 

4.80.20  Φορολογίες.  Η επιβολή και η έγκριση των φορολογιών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εξακολουθεί να µη γίνεται έγκαιρα, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η είσπραξη τους και να 
δηµιουργείται πρόβληµα ρευστότητας στα Ταµεία του ∆ήµου. 
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4.80.21  Τέλος θεάµατος.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν επιβάλλεται τέλος θεάµατος για 
κινηµατογραφικές παραστάσεις, σε αντίθεση µε το σχετικό άρθρο του περί ∆ήµων Νόµου.  
Παρατηρήθηκε επίσης ότι για όλες τις θεατρικές παραστάσεις γίνεται επιστροφή ολόκληρου ή 
µέρους του τέλους θεάµατος που εισπράττεται, ενώ το σχετικό άρθρο του Νόµου προβλέπει για 
εξαίρεση πληρωµής ή επιστροφή του τέλους θεάµατος µόνο στις περιπτώσεις όπου οι 
εισπράξεις διαθέτονται για φιλανθρωπικούς ή άλλους αγαθοεργούς σκοπούς. 

4.80.22  Αγορά µετοχών της εταιρείας «Παλλάς Λτδ».  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
ανέφερα ότι ο  ∆ήµος αγόρασε όλες τις µετοχές της πιο πάνω εταιρείας και µεταβίβασε µια από 
αυτές στο ∆ηµοτικό Γραµµατέα, για σκοπούς διατήρησης της νοµικής υπόστασης της εταιρείας.  
Μετά από γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί νοµικά 
να είναι µέτοχος µιας ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, γιατί τούτο δε συµβιβάζεται µε 
τις εξουσίες, τους σκοπούς, τη λειτουργία και, γενικά, την αποστολή του, ζήτησα από τον τότε 
∆ήµαρχο τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας και τη µεταβίβαση όλων των περιουσιακών 
στοιχείων στο όνοµα του ∆ήµου.  Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι τα χρηµατικά υπόλοιπα της 
εταιρείας µεταφέρθηκαν στο Γενικό Λογαριασµό του ∆ήµου. Εκκρεµεί µέχρι σήµερα η διάλυση 
της εταιρείας. 

4.81  ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

4.81.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου, µε αποτέλεσµα να 
µη διεξαχθεί από την Υπηρεσία µου ο νενοµισµένος έλεγχος.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η 
καθυστέρηση στην ετοιµασία και υποβολή των τελικών λογαριασµών του 1999 οφειλόταν σε 
προβλήµατα που προέκυψαν, σε σχέση µε τη µηχανογράφηση του κτηµατικού φόρου. 

Μέρος Β 

4.81.2  ∆ηµιουργία και πλήρωση νέων θέσεων.  ∆ηµιουργήθηκαν νέες υπεράριθµες θέσεις, 
οι οποίες πληρώθηκαν από συγκεκριµένους δηµοτικούς υπαλλήλους, παρακάµπτοντας τις 
ενδεδειγµένες διαδικασίες  και τους σχετικούς Κανονισµούς.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, αυτό 
έγινε µετά από επίµονες διαπραγµατεύσεις µε τις Συντεχνίες του προσωπικού, µέσα στα 
πλαίσια διατήρησης της εργατικής ειρήνης και της οµαλής λειτουργίας της δηµοτικής υπηρεσίας. 

4.81.3  ∆ικαιώµατα εξαγοράς χώρων στάθµευσης.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εισπράττονται, σε ορισµένες περιπτώσεις, για ειδικούς λόγους, χαµηλότερα ή καθόλου 
δικαιώµατα για την εξαγορά χώρων στάθµευσης, κατά παράβαση των παραγράφων 5 και 
5(1)(α) και (β) του άρθρου 43 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια σηµαντικού ποσού εσόδων.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αποφάσισε τη µη είσπραξη των πιο πάνω δικαιωµάτων, λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών 
που προέκυψαν, κυρίως από την πεζοδροµοποίηση της Λαϊκής Γειτονιάς. 

4.81.4  ∆άνεια για ανέγερση περιπτέρων στην περιοχή Μακένζυ.  Καθυστερεί η 
αποπληρωµή των πιο πάνω δανείων από τους εστιάτορες, επειδή δεν έχει ακόµη γίνει η 
κατανοµή των ποσών και η υπογραφή των σχετικών συµβολαίων.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο 
∆ήµος έχει ζητήσει επανειληµµένα από τα αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα όπως επισπευσθεί η 
διαδικασία κατανοµής των ποσών στους εστιάτορες, για να καταστεί δυνατή η είσπραξη τους.  
Το όλο θέµα µελετάται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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 4.82  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 

Μέρος Α 

4.82.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

4.82.2  ∆ηµοτικό Σφαγείο.  Το ∆ηµοτικό Σφαγείο παρουσιάζει ζηµιές.  Συγκεκριµένα, για τα 
έτη 1987-1999 προέκυψε συνολικό έλλειµµα ύψους £1.575.597, αφαιρουµένης της κρατικής 
χορηγίας ύψους £816.635, και εισηγήθηκα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µελετήσει και εξεύρει 
τρόπους για περιορισµό των ελλειµµάτων ή και την εξάλειψη τους.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και το Συµβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου αποφάσισαν τη 
διεξαγωγή µελέτης για πιθανή συµφωνία συµβίωσης των δύο Σφαγείων ή και για ένταξη του 
ενός στο άλλο, κάτω από κοινά αποδεκτούς όρους. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε επίσης (αρ. απόφασης 51.465, ηµερ. 22 και 23.3.2000) 
την κάλυψη της ετήσιας ζηµιάς κάθε χρόνου, από το έτος 2000 µέχρι την υλοποίηση της 
απόφασης για ελευθεροποίηση των Σφαγείων. 

4.82.3  Τέλος θεάµατος.  Ο ∆ήµος δεν εισπράττει τέλος θεάµατος για όλες τις παραστάσεις και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση µε τον περί ∆ήµων Νόµο.  Πρόσφατα λήφθηκε απόφαση 
για τον καθορισµό νέων τελών, χωρίς την τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών. 

4.83  ∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

Μέρος Α 

4.83.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος υπέβαλε καθυστερηµένα στις 13.7.2000 τους 
τελικούς λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, αντί µέχρι την 30ή Απριλίου του 2000, όπως 
καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η καθυστέρηση 
στην υποβολή των τελικών λογαριασµών του 1999 οφειλόταν στην απασχόληση του 
προσωπικού για την επίλυση του «Προβλήµατος 2000». 

4.83.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1996 και 1997 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £457.225 και £142.411, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε έλλειµµα £103.964 το 1995.  
Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία ύψους £476.369 για το 1996 και £430.891 για 
το 1997. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου το 1996 και 1997 ανήλθαν σε £3.729.553 και £4.016.279, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £3.005.521 το 1995.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική 
χορηγία ύψους £476.369 για το 1996 και £430.891 για το 1997. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου το 1996 και 1997 ανήλθαν σε £3.272.328 και £3.873.868, 
αντίστοιχα , σε σύγκριση µε £3.109.485 το 1995. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου: 
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 1997 1996 1995 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 

1,50 

 

1,18 

 

0,46 

Αποδοχές Προσωπικού προς ΄Εξοδα 50,7% 53,5% 53,8% 

Κυβερνητική Χορηγία προς ΄Εσοδα 10,7% 12,8% 9,6% 

4.83.3  Προσωπικό.  Ο ∆ήµος εργοδοτούσε στις 31.12.96 53 µόνιµους υπαλλήλους, 24 
έκτακτους και 92 εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £1.751.917.  Ο µέσος όρος δαπάνης για κάθε 
υπάλληλο ανερχόταν στις £10.366.  Στις 31.12.97 εργοδοτούσε 63 µόνιµους υπαλλήλους, 25 
έκτακτους και 105 εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £1.965.781. 
4.83.4  Αδαπάνητα ποσά του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Κατά τα έτη 1996 και 1997 
µεγάλα ποσά δαπανών, τα οποία περιλαµβάνονταν στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως, 
παρέµειναν αδαπάνητα, λόγω κυρίως της µη εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης έργων: 

 
΄Ετος 

  
Προϋπολογισµός 

 Πραγµατικές 
δαπάνες 

 Αδαπάνητα 
ποσά 

 Ποσοστό 
απόκλισης 

  £  £  £  % 
1996  995.100  607.771  387.329  39 

1997  6.532.100  2.131.605  4.400.495  67 

4.83.5  Μισθοί.  Λόγω της µη εφαρµογής των περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, 
Επιδόµατα και ΄Αλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµών του 1995 
(Κ.∆.Π. 175/95), κατά την αλλαγή κλιµάκων/αναβάθµιση θέσεων που προνοούσε η νέα 
συλλογική σύµβαση, καθώς και λόγω της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων που δεν 
προβλέπονται στα σχέδια υπηρεσίας, οι µισθοί των περισσότερων υπαλλήλων ήταν 
λανθασµένοι, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε πρόσθετο κόστος.  Ζήτησα όπως 
γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στους µισθούς των υπαλλήλων.  Ο ∆ήµος µε πληροφόρησε ότι 
οι παρατηρήσεις µου θα λαµβάνονται υπόψη για µελλοντικούς χειρισµούς, ωστόσο δε φαίνεται 
διατεθειµένος να δώσει οδηγίες για διόρθωση των υφιστάµενων λανθασµένων µισθών των 
υπαλλήλων. 
4.83.6  ∆ηµιουργία εννέα θέσεων επιστατών.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τη 
δηµιουργία εννέα µηνιαίων θέσεων «Επιστάτη» (Α2-Α5-Α7), έναντι κατάργησης ισάριθµων 
θέσεων «Επόπτη/Επικεφαλής», και την ταυτόχρονη τοποθέτηση στις θέσεις αυτές 
συγκεκριµένων ατόµων από 1.7.99, χωρίς να προβεί σε τεκµηριωµένη µελέτη, ώστε να 
διαπιστωθούν οι πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου σε Επιστάτες, καθώς και το επιπρόσθετο 
κόστος που θα προκύψει.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω έγιναν 
ύστερα από σοβαρή µελέτη και προβληµατισµό, µε γνώµονα το συµφέρον των υπηρεσιών του 
∆ήµου.  Ωστόσο εξακολουθώ να εµµένω στις απόψεις µου, αναφορικά µε τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε και για το επιπρόσθετο κόστος που θα επιβαρυνθεί ο ∆ήµος. 
4.83.7  Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει αδυναµίες και 
ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου και ζήτησα όπως εξευρεθούν τρόποι 
βελτίωσης του.   Ενδεικτικό της πιο πάνω κατάστασης είναι η υπερπληρωµή ύψους £2.564 για 
την αγορά 260 λαµπτήρων νατρίου 70W οδικού φωτισµού, για τους οποίους πληρώθηκαν 
αντικανονικά £764 στην ΄Ενωση ∆ήµων,  και σε ιδιωτική εταιρεία £2.561, αντί 2.561 ολλανδικά 
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φλορίνια, όπως αναφερόταν στο σχετικό τιµολόγιο (£1.800 υπερπληρωµή). Μετά από τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, το ποσό της υπερπληρωµής επιστράφηκε στο ∆ήµο.  ΄Οπως 
αναφέρθηκε από το ∆ήµο, η υπερπληρωµή οφειλόταν στο γεγονός ότι στο τιµολόγιο του 
προµηθευτή δεν παρουσιαζόταν καθαρά το νόµισµα που έπρεπε να χρησιµοποιηθεί και, εν 
πάση περιπτώσει, ο ∆ήµος αναθέτει τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου σε ελεγκτικό οίκο, µετά 
από προκήρυξη δηµόσιων προσφορών. 

4.83.8  Αποθήκη.  ∆εν εφαρµόζονται όλοι οι Κανονισµοί Αποθηκών, ούτε και ακολουθούνται οι 
ενδεδειγµένες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα στην αποθήκη να παρουσιάζονται λειτουργικά και 
άλλα προβλήµατα.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, από 1.1. 2000 η αποθήκη έχει µηχανογραφηθεί 
πλήρως. 

4.84  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΟΜΕΤΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.84.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

4.84.2  Συµφωνία για πρόωρη αφυπηρέτηση Γραφέα.  Ο ∆ήµος συνήψε συµφωνία µε 
Γραφέα για πρόωρη αφυπηρέτηση στις 8.12.2000, µε τη συµπλήρωση 400 µηνών υπηρεσίας 
και την παραχώρηση οκτώ επιπρόσθετων προσαυξήσεων, καθ�  υπέρβαση και κατά παράβαση 
του άρθρου 51(3) του περί ∆ήµων Νόµου και των σχεδίων υπηρεσίας. 

4.84.3  Υπηρεσία Φορολογιών.  Η Υπηρεσία Φορολογιών αντιµετωπίζει σοβαρά λειτουργικά 
προβλήµατα, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων και την καθυστέρηση στην είσπραξη φόρων, 
τελών και δικαιωµάτων.  Εισηγήθηκα την ενδυνάµωση της Υπηρεσίας µε υπαλλήλους άλλων 
τµηµάτων του ∆ήµου, εισήγηση η οποία, όπως πληροφορήθηκα, έγινε αποδεκτή από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

4.84.4  Πώληση τάφων.  Κατά την περίοδο 1990-1997 πωλήθηκαν 117 τάφοι και από τα 
εισπρακτέα δικαιώµατα, ύψους £42.700, εισπράχθηκαν µέχρι τις 31.12.97 µόνο £5.276 
(12,4%), ενώ ποσό £37.424 παραµένει ανείσπρακτο.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος 
απέστειλε γραπτές ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες τάφων, για εξόφληση των οφειλών τους, και 
από 26.10.99 αποφασίστηκε όπως η πώληση τάφων, µε δόσεις, τερµατιστεί. 

4.84.5  Κατασκευή πεζοδροµίων βάσει του άρθρου 17.  Λόγω της µη τήρησης των 
απαραίτητων µητρώων και της µη εφαρµογής των ενδεδειγµένων διαδικασιών, ο ∆ήµος δεν 
κατέχει ορθά στοιχεία για το ολικό ποσό των καθυστερήσεων, ούτε και για τους οφειλέτες.  Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από καταγγελίες δηµοτών στην Υπηρεσία µου, στους οποίους στάληκαν 
ειδοποιήσεις για καταβολή δόσεων, παρόλο που είχαν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους. 

4.84.6  Πληρωµές σε πρώην ∆ήµαρχο.  Από το ∆ηµοτικό Ταµείο έγιναν πληρωµές ύψους 
£12.079 σε πρώην ∆ήµαρχο, οι οποίες δεν καλύπτονταν από το άρθρο 69 του περί ∆ήµων 
Νόµου.  Σχετικά µε το θέµα αυτό υπέβαλα έκθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο, µετά από 
σύσταση του νοµικού του συµβούλου, αποδέχθηκε όπως ο πρώην ∆ήµαρχος αναλάβει νοµική 
υποχρέωση επιστροφής του ποσού των £10.104 και το υπόλοιπο ποσό των £1.975 να 
θεωρηθεί ως έξοδα φιλοξενίας.  Παρατηρήθηκε ότι η συµφωνία που υπογράφηκε αναφορικά µε 
τον τρόπο αποπληρωµής του πιο πάνω ποσού δεν εφαρµόστηκε, µε αποτέλεσµα να 
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καταβληθούν µόνο £1.404, αντί £4.104 που αναλογούν  για την περίοδο 30.8.98 - 30.7.99.  
΄Οπως πληροφορήθηκα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε, στις 31.12.98, την αναστολή 
υλοποίησης της συµφωνίας, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει ο πρώην 
∆ήµαρχος, χωρίς µέχρι σήµερα το θέµα να επανεξεταστεί και να καθοριστεί ηµεροµηνία 
επανέναρξης της αποπληρωµής του ποσού, σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπογράφηκε. 

4.85  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ  
Μέρος Α 

4.85.1  Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών υποστατικών.  Παρατηρείται καθυστέρηση στην 
είσπραξη των ποσών που οφείλονται στο ∆ήµο από τους κτηνοτρόφους για την ηλεκτροδότηση 
των υποστατικών τους, η οποία αποτελούσε ευθύνη δική τους, τα οποία ανέρχονταν στις 
31.12.99 σε £91.350, συµπεριλαµβανοµένων τόκων ύψους £35.415.  Πληροφορήθηκα ότι ο 
∆ήµος κάλεσε τους κτηνοτρόφους να ξοφλήσουν τα οφειλόµενα ποσά, µε δέκα µηνιαίες δόσεις 
από 1.3.99, χωρίς όµως να υπάρξει καµιά ανταπόκριση από τους οφειλέτες. 

4.86  ∆ΗΜΟΣ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ 
Μέρος Α 

4.86.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

4.86.2  Παράκαµψη διαδικασίας προσφορών.  Ο ∆ήµος δεν ακολουθεί τη διαδικασία 
προσφορών σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης σηµαντικών έργων και για την αγορά υλικών και 
υπηρεσιών, σε αντίθεση µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης µεταχείρισης των 
πολιτών.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αρκετά σηµαντικά έργα αναθέτονται σε δυο δηµότες 
εργολάβους, χωρίς την προκήρυξη προσφορών.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι δεν εξασκείται 
ικανοποιητικός έλεγχος, τόσο στις πληρωµές, όσο και στην εκτελεσθείσα εργασία, µε 
αποτέλεσµα να καταβάλλονται σηµαντικά ποσά, τα οποία οι Υπηρεσίες του ∆ήµου να µην 
µπορούν να δικαιολογήσουν.  Εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ασχοληθεί σοβαρά µε 
το θέµα και φροντίσει για την πιστή εφαρµογή της διαδικασίας προσφορών. 

4.86.3  Κατασκευή κοιµητηρίου.  Το ποσό του συµβολαίου ανερχόταν σε £412.187 (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και το έργο ολοκληρώθηκε µέσα στο 1996, οπότε και διορίστηκε επιµετρητής 
ποσοτήτων για την ετοιµασία τελικού λογαριασµού.  Μέχρι το Μάρτιο 1997 πληρώθηκε στον 
εργολάβο ποσό ύψους £458.874, σύµφωνα µε διατακτικά πληρωµής του ∆ηµοτικού Μηχανικού.  
Κατά την εκτέλεση του έργου έγιναν αρκετές επιπρόσθετες εργασίες, για τις οποίες δεν 
υπάρχουν οποιαδήποτε γραπτά στοιχεία.  Το τελικό ποσό που απαιτεί ο εργολάβος, σύµφωνα 
µε επιστολή του στις 26.11.97, ανέρχεται στις £703.661.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πληρώθηκε στις 25.2.98 ποσό ύψους £150.000, έναντι του υπολοίπου του 
λογαριασµού, χωρίς οποιαδήποτε πιστοποίηση από αρµόδιο τεχνικό.  Μέχρι σήµερα δεν έχει 
ετοιµαστεί τελικός λογαριασµός από τον επιµετρητή, µε αποτέλεσµα οι αρµόδιες Υπηρεσίες του 
∆ήµου να µη γνωρίζουν την πραγµατική αξία της εργασίας που εκτελέστηκε και να µην µπορεί 
να ελεγχθεί η ορθότητα των πληρωµών. 

4.86.4  Κατασκευή του δρόµου βιοµηχανικής ζώνης.  Η εργασία ανατέθηκε χωρίς την 
προκήρυξη δηµόσιων προσφορών σε δυο εταιρείες.  Η αρχική δαπάνη του έργου υπολογίστηκε 
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σε £97.348, ενώ οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £122.724, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
αρχική εκτίµηση δεν έγινε µε σωστά δεδοµένα.  Οι δυο εταιρείες δεν κατέθεσαν εγγύηση, ούτε 
και έγιναν κρατήσεις από τα ποσά που πληρώθηκαν. 

4.86.5  Επαλείψεις δρόµων και επανόρθωση σχισµάτων.  Οι εργασίες ανατέθηκαν χωρίς 
την προκήρυξη δηµόσιων προσφορών και την υπογραφή συµβολαίων και χωρίς κατάθεση 
εγγύησης από τον εργολάβο. 

4.86.6  Κατασκευή υπηρεσιακών δρόµων.  Η συµπλήρωση του έργου προγραµµατίστηκε να 
γίνει σε τρεις φάσεις.  Για την Α΄ φάση προκηρύχθηκαν προσφορές, ενώ η Β΄ και Γ΄ φάσεις 
ανατέθηκαν στον ίδιο εργολάβο, µε τις ίδιες τιµές, χωρίς όµως την υπογραφή νέων συµβολαίων 
και την κατάθεση εγγύησης, και καταβλήθηκαν στον εργολάβο µέχρι 30.6.2000 ποσά ύψους 
£432.651. 

4.87  ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Μέρος Α 

4.87.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, ενώ αυτοί του 1998 υποβλήθηκαν στις 2.2.2000,  αντί µέχρι 
την 30ή Απριλίου του 1999 και 2000 αντίστοιχα, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί 
∆ήµων Νόµου. 

4.87.2  Προϋπολογισµοί 

(α) Τακτικός Προϋπολογισµός.  Ο Τακτικός Προϋπολογισµός του ∆ήµου για τα έτη 1996 
και 1997 ήταν ελλειµµατικός, σε αντίθεση µε τους όρους έγκρισης του προϋπολογισµού που 
τέθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο Τακτικός Προϋπολογισµός 
πρέπει να είναι πλεονασµατικός, για την αυτοχρηµατοδότηση µέρους των επενδυτικών 
δαπανών. 

(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Κατά τα έτη 1996 και 1997 µεγάλα ποσά δαπανών που 
περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως παρέµειναν αδαπάνητα, λόγω κυρίως της 
µη εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των έργων. 

΄Ετος  Προϋπολογισµός  
Πραγµατικές 
δαπάνες  

Αδαπάνητα 
ποσά 

Ποσοστό 
απόκλισης 

  £  £  £ % 
1996  2.345.000  339.333  2.014.667 86 
1997  2.319.000  120.336  2.198.664 95 

(γ) Υπερβάσεις εξόδων.  Κατά τα έτη 1996 και 1997 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων, 
οι οποίες ξεπερνούσαν το 20% των εγκριθέντων ποσών του προϋπολογισµού, για τις οποίες δε 
λήφθηκε η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως προνοεί το άρθρο 66(1) του περί ∆ήµων 
Νόµου. 

4.87.3  Εσωτερικός έλεγχος.  Λόγω της µη στελέχωσης του λογιστηρίου µε το απαραίτητο 
προσωπικό, οι εισπράξεις και πληρωµές, καθώς και η ενηµέρωση των λογαριασµών, 
διενεργούνται από τον ίδιο υπάλληλο, µε αποτέλεσµα το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου να 
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες.  Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως µελετήσει και 
εξεύρει τρόπους επίλυσης των προβληµάτων που δηµιουργούνται. 
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4.87.4  Κανονισµοί.  ∆εν έχουν ακόµη εγκριθεί Κανονισµοί που να διέπουν τους όρους 
υπηρεσίας των υπαλλήλων και την οικονοµική διαχείριση και λειτουργία του ∆ήµου, όπως 
προνοούν τα άρθρα 53(2) και 87(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 
4.87.5  ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµοί Αποθηκών.  Ο ∆ήµος δεν έχει υιοθετήσει 
τις πιο πάνω Οδηγίες και Κανονισµούς που ετοιµάστηκαν από ειδική επιτροπή, η οποία 
συστάθηκε από εκπροσώπους των ∆ήµων και της Υπηρεσίας µου. 

4.87.6  Μισθοί.  Λόγω λανθασµένων τοποθετήσεων σε µισθοδοτικές κλίµακες, σε περιπτώσεις 
αναβάθµισης/αλλαγής κλίµακας, και της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι µισθοί ορισµένων υπαλλήλων ήταν λανθασµένοι.  Υπέδειξα ότι, 
σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, τα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια οφείλουν να ενεργούν µέσα στα πλαίσια των σχεδίων υπηρεσίας και οποιαδήποτε 
πράξη ή ενέργεια τους καθ� υπέρβαση ή κατά παράβαση των σχεδίων υπηρεσίας, που ισχύουν 
κατά το συγκεκριµένο χρόνο, είναι ανεπίτρεπτη και ότι πρέπει να εφαρµόζονται οι περί 
∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και ΄Αλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων) Κανονισµοί του 1995 (Κ.∆.Π. 175/95). 

4.87.7  Εισφορά στο Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης.  Σε αντίθεση µε τον περί ΄Εκτακτης 
Εισφοράς για την ΄Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, ο  ∆ήµος δεν υποβάλλει έγκαιρα δήλωση για 
τα εισπραχθέντα ενοίκια υποστατικών.  Συγκεκριµένα, η τελευταία δήλωση έγινε το 1996 και 
αφορούσε την περίοδο 1988-1993, ενώ εκκρεµεί η υποβολή δήλωσης για τα επόµενα έτη, και 
ζήτησα όπως αυτή υποβληθεί το συντοµότερο δυνατό.  Αναφέρεται επίσης ότι, λόγω της µη 
έγκαιρης υποβολής δήλωσης, ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε τόκους. 

4.87.8  Μη επιβολή προσεπιβάρυνσης.  Σε αντίθεση µε το άρθρο 134 του περί ∆ήµων 
Νόµου, στις 3 και 4 Ιανουαρίου 2000 πραγµατοποιούνταν εισπράξεις τελών σκυβάλων και 
δικαιωµάτων επαγγελµατικής άδειας του 1999, χωρίς την επιβολή προσεπιβάρυνσης.  
Σύµφωνα µε την παράγραφο (4) του Κανονισµού 81, τα τέλη σκυβάλων και τα δικαιώµατα 
επαγγελµατικής άδειας είναι εισπρακτέα µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου και την 31η ∆εκεµβρίου, 
αντίστοιχα.  ΄Οπως µάς αναφέρθηκε, η µη επιβολή της προσεπιβάρυνσης οφείλεται στο 
γεγονός ότι δε στάληκαν ειδοποιήσεις φορολογιών στους δηµότες. 

4.87.9  Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθόρισε 
καθυστερηµένα, στις 18.10.99, το ύψος των τελών σκυβάλων και των δικαιωµάτων 
επαγγελµατικής άδειας, µε αποτέλεσµα να µην ετοιµαστούν φορολογικοί κατάλογοι για το έτος 
1999 και οι εισπράξεις να διενεργούνται µε βάση τα ποσά των φορολογικών καταλόγων του 
1998. 

4.87.10  Τέλη παροχής νερού υδατοπροµήθειας.  Παρατηρήθηκε ότι, σε αντίθεση µε τον 
Κανονισµό 115Θ(11), δεν εισπράττονται δικαιώµατα για την παροχή νερού σε νέες οικοδοµές, 
των οποίων ο όγκος ξεπερνά τα 50 000 κυβ.π., µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων. 

4.87.11  Κανονισµοί Ταµείου Προνοίας.  Ο ∆ήµος λειτουργεί Ταµείο Προνοίας χωρίς να έχει 
θεσπίσει Κανονισµούς που να διέπουν τη λειτουργία του. 

4.88  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.88.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου, 
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4.88.2  Επιδιόρθωση της περίφραξης του σταδίου.  Τον Οκτώβριο 1996 το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ανέθεσε την επιδιόρθωση/βελτίωση της περίφραξης του σταδίου στον εργολάβο, ο 
οποίος τότε εκτελούσε το συµβόλαιο των κερκίδων του σταδίου.  Το ∆εκέµβριο 1996 η εργασία 
συµπληρώθηκε και ο ∆ήµος πλήρωσε στον εργολάβο το συµφωνηµένο ποσό (£50.000, πλέον 
Φ.Π.Α.). 

Τον Ιούνιο 1997 ετοιµάστηκε ο τελικός λογαριασµός του συµβολαίου των κερκίδων, στον οποίο 
περιλήφθηκε και το ποσό των £50.000 για τις εργασίες της περίφραξης.  Το Μάιο 1999, µετά 
από αίτηµα του ∆ήµου, η Υπηρεσία µου εξέτασε το θέµα και διαπίστωσε ότι το ποσό των 
£50.000, ενώ πληρώθηκε κατά το 1996 από το ∆ήµο, πληρώθηκε ξανά το 1999, µε την 
περίληψη του στον τελικό λογαριασµό του συµβολαίου των κερκίδων. 

Οι σύµβουλοι επιµετρητές του συµβολαίου των κερκίδων του σταδίου υποστήριξαν ότι η 
περίληψη του ποσού στον τελικό λογαριασµό έγινε µετά από οδηγίες του ∆ήµου, ο οποίος 
όµως δεν τους ενηµέρωσε ότι είχε ήδη πληρώσει το ποσό αυτό το ∆εκέµβριο του 1996. 

Παρατήρησα ότι η εισήγηση του ∆ήµου, όπως περιληφθούν οι εργασίες που είχαν ήδη 
πιστοποιηθεί και πληρωθεί στον τελικό λογαριασµό του συµβολαίου των κερκίδων, ήταν 
σοβαρό λάθος και ισοδυναµούσε µε πιστοποίηση προς πληρωµή για δεύτερη φορά.  
Παρατήρησα επίσης ότι το λάθος θα αποφεύγετο αν: 

(α) Ο ∆ήµος πληροφορούσε τους συµβούλους ότι είχε ήδη πληρώσει το ποσό των £50.000, 
χωρίς πιστοποιητικό των συµβούλων, ή 

(β) ο Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας, αφαιρούσε τις £50.000 από το ποσό που σύστησε 
να πληρωθεί την 1.8.1997, για τις εργασίες του συµβολαίου των κερκίδων. 

Μέχρι τον Ιούνιο 2000 η επιστροφή του ποσού από τον εργολάβο δεν είχε επιτευχθεί. 
Μέρος Β 
4.88.3  ∆ηµοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας.  Ο ∆ήµος συνεχίζει να µην επιβάλλει δηµοτικό 
τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, που θα µπορούσε να επιβάλει βάσει του άρθρου 74 του περί ∆ήµων 
Νόµου, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικού ποσού εσόδων. 

4.88.4  Κατασκευή δρόµου Αγίου Παντελεήµονα.  Η κατασκευή του έργου, η µελέτη του 
οποίου ανατέθηκε από το ∆ήµο σε ιδιώτη µελετητή, συµπληρώθηκε τον Αύγουστο 1997, έναντι 
δαπάνης περίπου £1,3 εκ..  Επειδή η ετοιµασία του τελικού λογαριασµού του συµβολαίου 
καθυστερούσε αδικαιολόγητα, σε σύσκεψη που έγινε το Νοέµβριο 1998 στο ∆ήµο, η Υπηρεσία 
µου  ζήτησε από τον ιδιώτη µελετητή και συµφωνήθηκε όπως παραδώσει στο ∆ήµο µέχρι τις 
15.12.98 τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια/µετρήσεις των εργασιών και δώσει τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιµέτρηση/πληρωµή του εργαστηρίου, του επιφανειακού εδάφους και των 
υπερεκσκαφών.  Επειδή ο ιδιώτης µελετητής δεν ανταποκρίθηκε στην πιο πάνω συµφωνία, τον 
Ιούνιο 2000 έγινε νέα συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων, µε βάση την οποία, ο ιδιώτης 
µελετητής θα παραδώσει στο ∆ήµο τα σχέδια και άλλα αναγκαία στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις 
31.1.2001. 

4.89  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 
Μέρος Α 

4.89.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 
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4.90  ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 
Μέρος Α 

4.90.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

4.90.2  Προσωπικό.  Για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου, εισηγήθηκα τη 
στελέχωση των Τµηµάτων του µε το αναγκαίο προσωπικό. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµη 
εγκριθεί σχέδια υπηρεσίας, ούτε και έχουν πληρωθεί οι θέσεις µε µόνιµο προσωπικό, 
περιλαµβανοµένων των βασικών οργανικών θέσεων του ∆ηµοτικού Γραµµατέα, ∆ηµοτικού 
Μηχανικού και ∆ηµοτικού Ταµία που προβλέπονται από το Νόµο. 

4.90.3  Κανονισµοί Ταµείου Προνοίας.  Ο ∆ήµος λειτουργεί Ταµείο Προνοίας, χωρίς να έχει 
θεσπίσει Κανονισµούς που να διέπουν τη λειτουργία του. 

4.91  ∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
Μέρος Α 

4.91.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

4.91.2  Παροχή υπηρεσιών διευκολύνσεων στις παραλίες.  Λόγω της µη εφαρµογής των 
άρθρων 5(Γ)(2) και 5(Θ)(1)(α) του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) 
Νόµου του 1994, ο ∆ήµος έχει στερηθεί από το 1994 σηµαντικά ποσά εσόδων.  Σύµφωνα µε τα 
πιο πάνω άρθρα, ο ∆ήµος έπρεπε να αποφασίσει κατά πόσο θα παρείχε ο ίδιος υπηρεσίες 
στην παραλία ή θα προκήρυσσε προσφορές για την ανάθεση των πιο πάνω υπηρεσιών σε 
ιδιώτες. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι το έτος 2000 ανέθεσε τη διαχείριση των 
παραλιών στους ξενοδόχους και ότι θα έχει έσοδα ύψους £20.000, ενώ από 1.1.2001 θα 
εφαρµόσει πλήρως τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόµο.  

4.91.3  ∆ιαπύλια φρουταριών.  ∆εν εισπράττονται διαπύλια για αγαθά που εκθέτονται προς 
πώληση σε φρουταρίες, όπως προνοεί το άρθρο 122(1) του περί ∆ήµων Νόµου, µε 
αποτέλεσµα ο ∆ήµος να χάσει σηµαντικά ποσά εσόδων.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος δεν 
έχει προωθήσει για έγκριση Κανονισµούς για είσπραξη διαπυλίων από φρουταρίες, λόγω των 
διαβουλεύσεων της ΄Ενωσης ∆ήµων µε τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εσωτερικών και Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για τροποποίηση του περί ∆ήµων Νόµου και κατάργηση 
των διαπυλίων. 

4.92  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.92.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 
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Μέρος Β 

4.92.2  Αύξηση τελών υδατοπροµήθειας.  Τα τέλη υδατοπροµήθειας αυξήθηκαν, χωρίς την 
τροποποίηση των Κανονισµών.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, αναµένεται η έγκριση των 
τροποποιητικών Κανονισµών για αναθεώρηση των τελών. 

4.93  ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.93.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος υπέβαλε καθυστερηµένα στις 23.5.2000,  
ηµεροµηνία έναρξης του ελέγχου, τους τελικούς λογαριασµούς των ετών 1997, 1998 και 1999, 
αντί µέχρι την 30ή Απριλίου του έτους που έπεται των οικονοµικών ετών, όπως καθορίζει το 
άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.93.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1997 και 1999 παρουσίασαν έλλειµµα 
£31.007 και £326.824, αντίστοιχα, ενώ το 1998 παρουσίασαν πλεόνασµα £16.423. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999 ανήλθαν σε £645.997, 
£806.958 και £759.241, αντίστοιχα.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία ύψους 
£179.684 για το 1997, £172.520 για το 1998 και £121.557 για το 1999. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999 ανήλθαν σε £677.004, 
£790.535 και £1.086.065, αντίστοιχα.  Οι δαπάνες για µισθωτές υπηρεσίες ανήλθαν σε 
£366.085 για το 1997, £444.291 για το 1998 και £547.242 για το 1999. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου: 

 1999 1998 1997 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 

0,76 

 

1,36 

 

1,37 

Αποδοχές Προσωπικού προς ΄Εξοδα 50,3% 56,2% 54,1% 

Κυβερνητική Χορηγία προς ΄Εσοδα 16% 21,4% 27,8% 

Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα) προς 

Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

 

(53,9%) 

 

1,95% 

 

(5,6%) 

(ε) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν ήταν ικανοποιητική και για κάλυψη 
τρέχουσων αναγκών µεταφέρθηκαν το 1999, αντικανονικά, £150.000 από το Ταµείο 
Αναπτύξεως στο Γενικό Λογαριασµό.  Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µελετήσει 
τρόπους βελτίωσης των οικονοµικών του ∆ήµου και να ετοιµάσει µακροπρόθεσµα στρατηγικό 
πρόγραµµα, για κάλυψη των συσσωρευµένων ελλειµµάτων.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, έχει 
διενεργηθεί µελέτη από επαγγελµατικό οίκο, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, 
µε βάση την οποία θα ετοιµαστεί, µακροπρόθεσµα, στρατηγικό πρόγραµµα, για κάλυψη των 
συσσωρευµένων ελλειµµάτων. 

4.93.3  Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις στις 31.12.97, στις 31.12.98 και 31.12.99 ανέρχονταν σε £110.269, £348.237 και 
£420.331, αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσµες σε £303.875, £424.296 και £816.298.  Στις 
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βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται οι δόσεις των δανείων που ήταν πληρωτέες 
εντός ενός έτους, ύψους £65.327, £76.664 και £133.286, αντίστοιχα. 
4.93.4  Αποπληρωµή δανείων.  Λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο 
∆ήµος, δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις δόσεις των δανείων, µε αποτέλεσµα να 
συσσωρεύονται οι καθυστερήσεις, οι οποίες στις 31.12.99 ανήλθαν σε £56.622, και να 
επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  Παρά την ενοποίηση των δανείων από τους ∆ανειστικούς 
Επιτρόπους στις 31.5.98, ο ∆ήµος παρέλειψε να πληρώσει στις 31.5.99 την πρώτη δόση του 
οµαδοποιηµένου δανείου, ύψους £9.464. 
4.93.5  Προϋπολογισµοί 
(α) Τακτικός Προϋπολογισµός.  Οι προϋπολογισµοί του ∆ήµου για τα έτη 1997, 1998 και 
1999 ήταν ελλειµµατικοί κατά £280.450, £354.600 και £244.750, αντίστοιχα, σε αντίθεση µε 
τους όρους έγκρισης των προϋπολογισµών που τέθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, οι 
οποίοι αναφέρουν ότι ο Τακτικός Προϋπολογισµός πρέπει να είναι πλεονασµατικός, για την 
αυτοχρηµατοδότηση µέρους των επενδυτικών δαπανών. 
(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999 µεγάλα ποσά 
δαπανών που περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως παρέµειναν αδαπάνητα, 
λόγω κυρίως της µη εξεύρεσης γης, της µη εκτέλεσης έργων από Κυβερνητικές Υπηρεσίες  και 
της µη εξεύρεσης πόρων από χρηµατοδοτήσεις. 

 

΄Ετος 

  

Προϋπολογισµός 

 Πραγµατικές 
δαπάνες 

 Αδαπάνητα 
ποσά 

 Ποσοστό 
απόκλισης 

  £  £  £  % 

1997  454.000  71.414  382.586  84,3 

1998  855.000  406.151  448.849  52,5 

1999  3.104.750  285.108  2.819.642  90,8 

(γ) Υπερβάσεις εξόδων.  Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων κατά τα έτη 1997, 1998 και 
1999, οι οποίες ξεπερνούσαν το 20% των εγκριθέντων ποσών του προϋπολογισµού, για τις 
οποίες δε λήφθηκε η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως προνοεί το άρθρο 66(1) του 
περί ∆ήµων Νόµου. 

4.93.6  Προσωπικό.  Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα που εργοδοτούσε ο 
∆ήµος κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999, µαζί µε το ανάλογο κόστος. 

  1999  1998  1997 
Μόνιµο προσωπικό  24  21  21 
΄Εκτακτοι/µε σύµβαση  -  4  - 
Εργατικό προσωπικό  21  13  11 
  45  38  32 

Ολικό αποδοχών  £547.242  £449.291  £366.085 

4.93.7  Αναβάθµιση της µισθοδοτικής κλίµακας του ∆ηµοτικού Γραµµατέα.  Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στις 18.6.98 αποφάσισε την αναβάθµιση της µισθολογικής κλίµακας του ∆ηµοτικού 
Γραµµατέα από Α8-Α9-Α11(+2) σε Α9-Α11-Α13 και την τοποθέτηση του στην αρχική βαθµίδα 
της Α13, από 1.6.98, σε αντίθεση µε τους περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και 
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άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 1995 (Κ.∆.Π. 
175/95), στους οποίους καθορίζεται ο τρόπος αναπροσαρµογής µισθού υπαλλήλου του οποίου 
η θέση αναβαθµίζεται.  Σύµφωνα µε τους πιο πάνω Κανονισµούς, ο ∆ηµοτικός Γραµµατέας θα 
ανελισσόταν στην αρχική βαθµίδα της Α13 (£4.939) την 1.10.2000, ενώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αντικανονικά τον τοποθέτησε από 1.6.98.  Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως γίνουν οι 
αναγκαίες διορθώσεις. 

4.93.8  Παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, χωρίς να έχει 
τέτοια εξουσία και ενεργώντας έξω από τα πλαίσια των σχεδίων υπηρεσίας, παραχώρησε 
χαριστικά σε τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου µια πρόσθετη προσαύξηση στον καθένα. 

4.93.9  Πλήρωση νέων θέσεων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 24.6.99 διόρισε τρία άτοµα στη 
µόνιµη θέση Γραφέα 2ης Τάξης και ένα άτοµο στη µόνιµη θέση Τροχονόµου, µε τα οποία είχε 
συνάψει συµφωνία µίσθωσης υπηρεσιών, χωρίς να προκηρύξει τις νέες θέσεις και χωρίς να 
ακολουθήσει την ενδεδειγµένη διαδικασία πλήρωσης θέσεων.  Υπέδειξα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ότι οι πιο πάνω διορισµοί είναι αντικανονικοί και παράτυποι. 

4.93.10  Συλλογική σύµβαση εργασίας.  Σε αντίθεση µε την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου αρ. 40.385, ηµερ. 6.4.94, ο ∆ήµος έχει υπογράψει συλλογική σύµβαση εργασίας, 
για τα έτη 1997-2000, µε την οποία παραχωρούνταν παρεµφερή ωφελήµατα, όπως 14ος 
µισθός και ασφάλεια ζωής και ατυχηµάτων προσωπικού, χωρίς την έγκριση του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

4.93.11  Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει αδυναµίες και 
ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου. Αναφέρω πιο κάτω χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα: 

• Τη µη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για είσπραξη καθυστερηµένων φορολογιών. 

• Τη µη ορθή τήρηση ενδεδειγµένων µητρώων. 

• Τη µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Τη µη συµπλήρωση της µηχανογράφησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Τη µη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων από υπεύθυνο λειτουργό. 

Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως µελετήσει τρόπους ενδυνάµωσης του εσωτερικού 
ελέγχου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, προωθούνται µέτρα για ενδυνάµωση του εσωτερικού 
ελέγχου. 

4.93.12  Καθυστερήσεις φορολογιών.  Οι καθυστερηµένες φορολογίες στις 31.12.97, 
31.12.98 και 31.12.99 ανήλθαν σε £224.125, £278.666 και £297.334,  αντίστοιχα.  Στις 
καθυστερήσεις περιλαµβάνονται οφειλές παλαιών ετών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δεν 
παρουσιάζουν σηµαντικές εισπράξεις.  Ζήτησα από το ∆ήµο όπως οι κατάλογοι 
καθυστερήσεων τύχουν προσεκτικής µελέτης, για εντοπισµό των ποσών που θα µπορούσε να 
εισπραχθούν και τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την είσπραξη τους.  Τα ποσά που 
θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης να διαγραφούν, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου.  Ο 
∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι έχουν µελετηθεί τρόποι είσπραξης των καθυστερηµένων 
φορολογιών και ότι αναµένεται η έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για διαγραφή των ποσών 
που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. 
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4.94  ∆ΗΜΟΣ  ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.94.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.94.2  Οφειλή για άντληση νερού.  Ο ∆ήµος από 1.2.86 παραλείπει να καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό για την άντληση νερού από το υδροφόρο στρώµα Γερµασόγειας, µε 
αποτέλεσµα οι εκκρεµείς υποχρεώσεις προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων στις 31.12.99 να 
ανέλθουν σε £508.357.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι διατεθειµένο 
να εγκρίνει τη διάθεση οποιουδήποτε ποσού για την οφειλή προς το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων, επικαλούµενο διάφορους λόγους. 

4.95  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΩΝ 
Μέρος A 

4.95.1  ∆ιεξαγωγή έρευνας. 

(α) Η Υπηρεσία µου διεξήγαγε έρευνα στους λογαριασµούς του ∆ήµου, η οποία κάλυψε την 
περίοδο 1.1.96 - 8.9.99, και διαπίστωσε ταµειακό έλλειµµα ύψους £148.689, το οποίο 
προέκυψε από τη µη κατάθεση στο ∆ηµοτικό Ταµείο ποσών που εισπράχθηκαν από το ∆ήµο.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας διαβιβάστηκαν στην Αστυνοµία, η οποία άρχισε τη διερεύνηση, 
για διαπίστωση τυχόν διάπραξης αδικηµάτων. 

(β) Ο ∆ηµοτικός Ταµίας υπέβαλε παραίτηση στις 8.9.99, µετά τη σε βάρος του καταγγελία 
από υπάλληλο του ∆ήµου για οικονοµικές παρατυπίες, και κατέθεσε για λογαριασµό του ∆ήµου 
£100.000 (£20.000 στις 8.9.99 και £80.000 στις 17.9.99). 

4.95.2  ΄Εκθεση γνώµης µε επιφύλαξη.  Λόγω του ταµειακού ελλείµµατος που διαπιστώθηκε 
και της σοβαρότητας των θεµάτων που προέκυψαν κατά την έρευνα, η έκθεση µου δόθηκε µε 
επιφύλαξη. 

4.95.3  Εσωτερικός έλεγχος.  Η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου στις εισπράξεις και πληρωµές, 
καθώς και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες και τοµείς του ∆ήµου, είχε ως αποτέλεσµα το µη 
εντοπισµό του ταµειακού ελλείµµατος και τη µη εφαρµογή των Κανονισµών και των 
ενδεδειγµένων διαδικασιών. 

Υπέδειξα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει ο εσωτερικός έλεγχος 
στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου και στη σωστή εφαρµογή των 
Κανονισµών και των ενδεδειγµένων διαδικασιών.  Σοβαρές αδυναµίες παρατηρήθηκαν επίσης 
και στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στη µηχανογράφηση. 

4.95.4  Λογαριασµοί και έλεγχος.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε για έλεγχο τους τελικούς 
λογαριασµούς των ετών 1997, 1998 και 1999, µέχρι την 30ή Απριλίου του επόµενου έτους, 
όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Οι λογαριασµοί για τα έτη 1997 και 
1998 ετοιµάστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και παρουσιάζουν τα ταµειακά διαθέσιµα και 
τα έσοδα µειωµένα κατά το έλλειµµα, το οποίο για τα έτη 1997 και 1998 ανερχόταν σε £13.010  
και £66.202, αντίστοιχα.  Για την περίοδο 1.1.99 - 8.9.99 ετοιµάστηκε ισοζύγιο που παρουσιάζει 
χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα ύψους £3.242.818 και £3.264.818, αντίστοιχα, δηλαδή 
υπήρχε πιστωτική διαφορά ύψους £22.000, η οποία προέκυψε από αντικανονική πίστωση 
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(µείωση µετρητών) του Ταµείου.  Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα έσοδα στο ισοζύγιο της 
περιόδου 1.1.99 -8.9.99 είναι µειωµένα κατά το ύψος του ταµειακού ελλείµµατος, το οποίο 
ανερχόταν σε £69.477. 

4.95.5  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1997 και 1998 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £52.649 και £36.266, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε έλλειµµα £30.029 το 1996. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £1.029.186 και £1.141.187, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £918.041 το 1996.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία 
ύψους £218.832 για το 1997 και £317.764 για το 1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £976.537 και  £1.104.921, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £948.070 το 1996. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου. 

 1998 1997 1996 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 

0,57 

 

0,58 

 

0,52 

Αποδοχές Προσωπικού προς ΄Εξοδα 54,4% 57,9% 56,1% 

Κυβερνητική Χορηγία προς ΄Εσοδα 27,8% 21,3% 16,6% 

Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα) προς 

Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

 

26,8% 

 

66% 

 

(113,5%) 

(ε) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση και διαχείριση του ∆ήµου δε βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας.  
Υπέδειξα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι πρέπει να µελετήσει τρόπους βελτίωσης των οικονοµικών 
του ∆ήµου και να ετοιµάσει µακροπρόθεσµα στρατηγικό πρόγραµµα, για κάλυψη των 
συσσωρευµένων ελλειµµάτων. 

(στ) Παρατράβηγµα τραπεζικού λογαριασµού.  Σε αντίθεση µε το άρθρο 85(2)(α) του 
Νόµου, το ύψος του παρατραβήγµατος του ∆ήµου ξεπερνούσε το ποσοστό του 20% των 
εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου για την τρέχουσα περίοδο, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
΄Ετος 

 ΄Εσοδα 
Προϋπολογισµού 

 Σύνολο 
παρατραβήγµατος 

  £  £  % 
1997  1.060.200  303.126  28,6 

1998  1.417.800  551.229  38,9 

4.95.6  Προσωπικό.  Στις 31.12.98 ο ∆ήµος εργοδοτούσε 59 πρόσωπα, από τα οποία τα 34 σε 
µόνιµες θέσεις, ενώ τα 25 εντάσσονταν στο εργατικό προσωπικό (22 τακτικοί και 3 έκτακτοι), µε 
σύνολο αποδοχών £601.488. 

4.95.7  Μισθοδοσία.  Οι µισθοί που καταβάλλονται στους περισσότερους εργατοϋπαλλήλους 
του ∆ήµου είναι λανθασµένοι, λόγω εσφαλµένων τοποθετήσεων, χαριστικών προσαυξήσεων, 
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µη παραχώρησης ολόκληρου του ποσού της προσαύξησης ή της αύξησης τιµαριθµικού 
επιδόµατος. 

Ζήτησα όπως γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στους µισθούς των εργατοϋπαλλήλων του 
∆ήµου. 

4.95.8  Σχέδια Υπηρεσίας.  Τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων δεν τροποποιήθηκαν µετά 
την εφαρµογή του άρθρου 2(α) της συλλογικής σύµβασης εργασίας της περιόδου 1996-1997. 

4.95.9  ∆ιορισµός εργατών σε οργανικές θέσεις του ∆ήµου.  Κατά το 1996 οκτώ εργάτες 
προήχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις του ∆ήµου, χωρίς να ληφθεί έγκριση 
δηµιουργίας και πλήρωσης των θέσεων από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών. 

4.95.10  Οδικά έργα.  Παρόλο ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι επαρκώς 
στελεχωµένες, η ετοιµασία αρχιτεκτονικών σχεδίων και η επίβλεψη της εκτέλεσης οδικών 
έργων, που αναλαµβάνονται από εργολάβους, αναθέτονται σε ιδιωτικό γραφείο, χωρίς την 
προκήρυξη προσφορών, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε επιπρόσθετα έξοδα. 

4.95.11  ΄Αδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών.  Ο ∆ήµος παρέλειψε να εκδώσει 
κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999 άδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και να εισπράξει 
τα σχετικά δικαιώµατα.  Η ευθύνη για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων 
ανατέθηκε από το 1994 στους ∆ήµους. 

4.95.12  ΄Αδειες λειτουργίας υποστατικών.  Ο ∆ήµος εκδίδει άδειες λειτουργίας υποστατικών, 
χωρίς αυτά να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές νοµοθεσίες. 
Υπέδειξα ότι η πιο πάνω τακτική πρέπει να σταµατήσει, καθότι βασικοί όροι που διέπουν την 
παραχώρηση άδειας λειτουργίας σε υποστατικά αφορούν τα ευαίσθητα θέµατα της δηµόσιας 
ασφάλειας και υγιεινής. 

4.95.13  Πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Από την έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι δεν 
εξασκείται κανένας οικονοµικός έλεγχος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου, µε 
αποτέλεσµα σεβαστά ποσά, τα οποία εισπράττονταν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, να µην 
καταθέτονται στο ∆ηµοτικό Ταµείο. 

4.95.14  Καθυστερήσεις φορολογιών.  Οι καθυστερήσεις φορολογιών, δικαιωµάτων και 
άλλων εσόδων του ∆ήµου ανέρχονταν στις 31.12.97 και 31.12.98 σε £206.217 και £270.505, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £180.519 στις 31.12.96.  

4.96  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.96.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος υπέβαλε καθυστερηµένα στις 14.9.2000 τους 
τελικούς λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο,  αντί µέχρι την 30ή Απριλίου του 2000, όπως 
καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.97  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.97.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος υπέβαλε καθυστερηµένα στις 20.6.2000 τους 
τελικούς λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, αντί µέχρι την 30ή Απριλίου του 2000, όπως 
καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. ΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ήµος, δόθηκαν 
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ρητές οδηγίες στην αρµόδια Υπηρεσία για συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Νόµου, αναφορικά 
µε την έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των τελικών λογαριασµών για έλεγχο. 

4.97.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1997 και 1998 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £284.752 και έλλειµµα £2.009, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £79.006 το 
1996. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £1.790.754 και £1.781.447, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £1.186.957 το 1996.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική 
χορηγία ύψους £702.462 για το 1997 και £568.641 για το 1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £1.506.002 και £1.783.456, 
αντίστοιχα , σε σύγκριση µε £1.107.951 το 1996. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου: 

 1998 1997 1996 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 

2,77 

 

2,77 

 

1,13 

Αποδοχές Προσωπικού προς ΄Εξοδα 33,93% 33,23% 40,63% 

Κυβερνητική Χορηγία προς ΄Εσοδα 31,92% 39,23% 14,06% 

Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα) προς 

Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

 

(0,03%) 

 

4,85% 

 

1,62% 

(ε) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν ήταν ικανοποιητική και για κάλυψη 
τρέχουσων αναγκών µεταφέρονταν, αντικανονικά, ποσά από το λογαριασµό δανείων στο γενικό 
λογαριασµό.  Στα ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου το 1997 και 1998 περιλαµβάνονται ποσά 
£213.196 και £95.619, αντίστοιχα, που αφορούν αδιάθετα ποσά δανείων. 

4.97.3  Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις του ∆ήµου στις 31.12.97 και 31.12.98 ανέρχονταν σε £4.806.899 και £5.158.058, 
αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσµες σε £1.495.668 και £1.763.847.  Στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις περιλαµβάνονται οι δόσεις των δανείων που ήταν πληρωτέες εντός ενός έτους, 
ύψους £1.105.210 και £1.147.500, αντίστοιχα. 

4.97.4  Προσωπικό.  Στις 31.12.98 ο ∆ήµος εργοδοτούσε 64 πρόσωπα, από τα οποία τα 20 σε 
µόνιµες θέσεις, 6 έκτακτους, ενώ τα υπόλοιπα 38 ανήκαν στο εργατικό προσωπικό (23 τακτικοί 
και 15 έκτακτοι), µε σύνολο αποδοχών £605.128. 

4.97.5  Αναπροσαρµογή µισθού και αναβάθµιση κλίµακας του ∆ηµοτικού Ταµία και του 
Επιθεωρητή Κήπων και Πρασίνου.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 10.12.98 αποφάσισε την 
αναβάθµιση των µισθολογικών κλιµάκων του ∆ηµοτικού Ταµία και του Επιθεωρητή Κήπων και 
Πρασίνου, στις συνδυασµένες κλίµακες Α9-Α11-Α12, και την τοποθέτηση τους στην αρχική 
βαθµίδα της Α11, αναδροµικά από 1.1.98,  χωρίς να εξαντλήσουν, όπως θα έπρεπε, την 
κλίµακα Α9. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 53(1) του περί ∆ήµων Νόµου και σχετική επιστολή, ηµερ. 10.5.93, του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ενεργεί µέσα στα 
πλαίσια των σχεδίων υπηρεσίας που ισχύουν κατά το συγκεκριµένο χρόνο. 

Στους πιο πάνω υπαλλήλους πληρώθηκαν αντικανονικά και αναδροµικά ύψους £2.532 και 
£998, αντίστοιχα.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι θα ασχοληθεί µε το πιο πάνω 
θέµα. 

4.97.6  Σύµβαση µίσθωσης βιοτεχνικής περιοχής.  Βασικές πρόνοιες της σύµβασης για 
µίσθωση υποστατικών στη βιοτεχνική περιοχή, οι οποίες αφορούν τον τρόπο αποπληρωµής 
του µισθώµατος, δεν εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις στις 31.12.97 και 
31.12.98 να ανέρχονται σε £32.898 και £224.094, αντίστοιχα.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο 
∆ήµος υπέγραψε συµφωνία µε εµπορική τράπεζα και από 1.3.2000 η είσπραξη του 
µισθώµατος γίνεται µέσω των υπηρεσιών «factoring».  Εισηγήθηκα στο ∆ήµο να ανατεθεί στην 
υπηρεσία «factoring» και η είσπραξη όλων των καθυστερήσεων, όπως µάλιστα προβλέπεται 
και στη συµφωνία.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι µελετά σοβαρά την εισήγηση 
µου. 

4.97.7  Καθυστερήσεις φορολογιών.  Οι καθυστερηµένες φορολογίες στις 31.12.97 και 
31.12.98 ανήλθαν στις £400.635 και £504.489, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £346.142 το 1996, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £54.493 (15,74%) και £103.854 (25,92%) το 1997 και 1998, 
αντίστοιχα.  Στις καθυστερήσεις περιλαµβάνονται οφειλές της περιόδου 1987-1991, ύψους 
£112.279, και 1992-1994, ύψους £86.934, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζουν 
καµιά είσπραξη.  Ζήτησα επανειληµµένα από το ∆ήµο όπως οι κατάλογοι καθυστερήσεων 
τύχουν προσεκτικής µελέτης, για εντοπισµό των ποσών που µπορούν να εισπραχθούν, και 
ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα, περιλαµβανοµένων και δικαστικών, για την είσπραξη τους.  Τα 
ποσά που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης να διαγραφούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
Νόµου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, οι Υπηρεσίες του ∆ήµου διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο των 
καταλόγων καθυστερηµένων φορολογιών και θα καταχωρίζονται αγωγές για τις καθυστερήσεις 
των οποίων η είσπραξη είναι δυνατή.    

Υπέδειξα επίσης όπως λαµβάνονται έγκαιρα µέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων, καθότι µε 
την πάροδο του χρόνου ο κίνδυνος της µη είσπραξης τους αυξάνεται. 

4.97.8    Φόρος θεάµατος.  Σε αντίθεση µε το άρθρο 85(2)(ι)(i) του περί ∆ήµων Νόµου, ο 
∆ήµος δεν εισπράττει φόρο θεάµατος για τις παραστάσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

4.97.9 ΄Αδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών.  Από τα έξι πρατήρια 
πετρελαιοειδών που λειτουργούν στην περιοχή του ∆ήµου, µόνο τα τρία πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον περί Ρυθµίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών 
(Τροποποιητικό) Νόµο, για τα οποία και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας, ενώ τα υπόλοιπα 
λειτουργούσαν παράνοµα, χωρίς να ληφθούν οποιαδήποτε µέτρα εναντίον τους. 

4.97.10  Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τα διορθωτικά µέτρα που λήφθηκαν, το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες και επιβάλλεται η περαιτέρω 
ενδυνάµωση του.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το θέµα θα συζητηθεί στην ολοµέλεια του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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4.98  ∆ΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 

Μέρος Α 

4.98.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.98.2  Άδεια διαχωρισµού οικοπέδων σε τεµάχιο που επηρεάζεται από το σχεδιασµό 
δρόµου πρωταρχικής σηµασίας.  Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου το ∆εκέµβριο 1999, 
προέκυψε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προχώρησε στην έκδοση άδειας διαχωρισµού 25 
οικοπέδων σε τεµάχιο που επηρεάζεται από το σχεδιασµό δρόµου πρωταρχικής σηµασίας, στα 
πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.  Η άδεια εκδόθηκε µε τη δικαιολογία ότι ο ∆ήµος 
αντιτίθεται στην κατασκευή του δρόµου, παραβλέποντας τις αντίθετες απόψεις του Τµήµατος 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και απόφαση του 
προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επικυρώθηκε µε απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 

Παρατήρησα ότι, λόγω της πιο πάνω απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το Κράτος και ο 
∆ήµος θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυξηµένη αποζηµίωση, γύρω στο £0,5 εκ., για την 
απαλλοτρίωση της γης που επηρεάζεται από τα 11 οικόπεδα, για σκοπούς  υλοποίησης του 
έργου. 

Τον Ιανουάριο 2000 ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε από το Γενικό 
Εισαγγελέα όπως καθοδηγήσει το Υπουργείο αναφορικά µε το χειρισµό του θέµατος, µε 
γνώµονα την αποκατάσταση της νοµιµότητας ή, σε αντίθετη περίπτωση, την καταβολή από το 
∆ήµο της πρόσθετης αποζηµίωσης του £0,5 εκ. 

4.98.3  Προσφορά αρ. 8/99 για την προµήθεια ενός οχήµατος αποκοµιδής σκυβάλων.  Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο κατακύρωσε τον Οκτώβριο 1999 την προσφορά σε ακριβότερο 
προσφοροδότη, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις ιδιώτη συµβούλου, στον οποίο ανέθεσε την 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν.  Από έρευνα της Υπηρεσίας µου, η οποία 
διεξήχθη κατόπι παραπόνου που υποβλήθηκε από χαµηλότερο προσφοροδότη, διαπιστώθηκε 
ότι: 

(α) Η εισήγηση του συµβούλου βασίστηκε πάνω σε ορισµένα πλεονεκτήµατα του οχήµατος 
που πρόσφερε ο ακριβότερος προσφοροδότης, χωρίς αυτό να προνοείται στους όρους της 
προσφοράς. 

(β) Η τιµή της κατακύρωσης της προσφοράς προέκυψε κατόπι διαπραγµάτευσης του 
συµβούλου µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη και τροποποίησης της προσφοράς του 
αναφορικά µε τον εξοπλισµό του οχήµατος, διαδικασία η οποία δεν προνοείτο στους όρους 
προσφοράς. 

Το ∆εκέµβριο 1999 υπέβαλα στο ∆ήµαρχο τις απόψεις µου, παρατηρώντας ότι, εφόσον η 
κατακύρωση θα γινόταν στην πιο συµφέρουσα οικονοµικά προσφορά, τα κριτήρια και η 
βαρύτητα τους θα έπρεπε να περιληφθούν στα έγγραφα της προσφοράς, σύµφωνα µε τις 
βασικές αρχές της διαδικασίας προσφορών.  Επίσης, ο ιδιώτης σύµβουλος, στον οποίο 
ανατέθηκε η αξιολόγηση των προσφορών, θα έπρεπε να είχε καθοδηγηθεί για τη µέθοδο 
αξιολόγησης, ώστε αυτή να συνάδει µε τις αρχές του διοικητικού δικαίου, τις οποίες οφείλουν να 
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τηρούν οι ∆ηµόσιες Αρχές.  ΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ήµαρχος, για το θέµα αυτό εκκρεµεί 
στο δικαστήριο προσφυγή, την οποία καταχώρισε ένας από τους προσφοροδότες. 

Μέρος Β 

4.98.4  ∆ιαπύλια φρουταριών.  ∆εν εισπράττονται διαπύλια για αγαθά που εκθέτονται προς 
πώληση σε φρουταρίες, όπως προνοεί το άρθρο 122(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Για ρύθµιση 
του θέµατος, ετοιµάστηκαν Κανονισµοί, που δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας αρ. 3358, ηµερ. 22.10.99, οι οποίοι όµως, όπως πληροφορήθηκα, δεν έχουν 
εφαρµοστεί, λόγω του ότι γίνονται ενέργειες, από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
΄Ενωσης ∆ήµων, για κατάργηση των διαπυλίων. 

4.98.5  Αναβάθµιση της κλίµακας του ∆ηµοτικού Μηχανικού.  Σύµφωνα µε απόφαση της 
Υπουργικής Επιτροπής, η αναβάθµιση της µισθοδοτικής κλίµακας της πιο πάνω θέσης έπρεπε 
να ισχύει από 1.1.94 και όχι από 13.4.92, όπως αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 
24.10.95 και 5.12.95.  Ως αποτέλεσµα, έγινε υπερπληρωµή, η οποία δεν έχει ακόµα ανακτηθεί.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εµµένει στις αποφάσεις του, παρά τις επανειληµµένες παρατηρήσεις 
µου. 

4.99  ∆ΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.99.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε για έλεγχο τους τελικούς 
λογαριασµούς των ετών 1998 και 1999, ενώ αυτοί του 1997 υποβλήθηκαν στις 4.7.2000, αντί 
µέχρι την 30ή Απριλίου 1998, όπως προνοεί το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. Με 
επιστολή µου ζήτησα από το ∆ήµαρχο όπως δώσει οδηγίες για έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή 
των λογαριασµών του 1998 και 1999 για το νενοµισµένο έλεγχο. 

4.99.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1995 και 1996 παρουσίασαν έλλειµµα 
£57.260 και πλεόνασµα £143.536, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £42.889 το 1994. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου κατά τα έτη 1995 και 1996 ανήλθαν σε £820.037 και 
£1.177.566, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £822.514 το 1994.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται 
κυβερνητική χορηγία ύψους £32.200 για το 1995 και £130.203 για το 1996. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου κατά τα έτη 1995 και 1996 ανήλθαν σε £877.297 και 
£1.034.030, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £779.625 το 1994.  Οι δαπάνες για µισθωτές υπηρεσίες 
ανήλθαν σε £455.649 για το 1995 και £509.772 για το 1996. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου: 

 1996 1995 1994 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 

1,23 

 

1,20 

 

1,59 

Αποδοχές Προσωπικού προς ΄Εξοδα 49,3% 51,9% 49,2% 

Κυβερνητική Χορηγία προς ΄Εσοδα 11% 3,9% 7,5% 
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4.99.3  Προϋπολογισµοί 

(α) Τακτικός Προϋπολογισµός.  Ο Τακτικός Προϋπολογισµός του ∆ήµου για τα έτη 1995 
και 1996 ήταν ελλειµµατικός κατά £248.620 και £180.850, αντίστοιχα, σε αντίθεση µε τους 
όρους έγκρισης του προϋπολογισµού που τέθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, οι οποίοι 
αναφέρουν ότι ο Τακτικός Προϋπολογισµός πρέπει να είναι πλεονασµατικός, για την 
αυτοχρηµατοδότηση µέρους των επενδυτικών δαπανών. 

(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Κατά τα έτη 1995 και 1996 µεγάλα ποσά δαπανών που 
περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως παρέµειναν αδαπάνητα, λόγω κυρίως της 
µη εκτέλεσης ή της µη συµπλήρωσης των έργων. 

 

΄Ετος 

  

Προϋπολογισµός 

 Πραγµατικές 
δαπάνες 

 Αδαπάνητα 
ποσά 

Ποσοστό 
απόκλισης 

  £  £  £ % 

1995  540.000  126.911  413.089 76 

1996  787.000  205.143  581.857 74 

(γ) Υπερβάσεις εξόδων.  Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων κατά τα έτη 1995 και 1996, οι 
οποίες ξεπερνούν το 20% των εγκριθέντων ποσών του προϋπολογισµού, για τις οποίες δε 
λήφθηκε η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως προνοεί το άρθρο 66(1) του περί ∆ήµων 
Νόµου. 

4.99.4  ∆ικαιώµατα επίβλεψης εκτέλεσης όρων υδατοπροµήθειας.  Τα πιο πάνω 
δικαιώµατα εισπράττονται κατά την έκδοση της άδειας διαχωρισµού οικοπέδων, χωρίς τη 
θέσπιση Κανονισµών. ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος και ο νοµικός του σύµβουλος 
διερευνούν κατά πόσο µπορούν να θεσπιστούν τέτοιοι Κανονισµοί.  

4.99.5  ∆ιαπύλια φρουταριών.  ∆εν εισπράττονται διαπύλια για αγαθά που εκθέτονται προς 
πώληση σε φρουταρίες, όπως προνοεί το άρθρο 122(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος θεωρεί ασύµφορη την είσπραξη των πιο πάνω διαπυλίων. 

4.99.6 Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Κατά παράβαση του Κανονισµού 6 (2) 
(Κ.∆.Π. 281/94), ο οποίος προνοεί ότι η εισφορά που πρέπει να καταβάλλεται στο Ταµείο 
Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων είναι ίση µε το 0,75% των εκάστοτε ετήσιων συντάξιµων 
απολαβών, µέχρι ποσού ίσου µε τις ασφαλιστέες αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται εκάστοτε µε 
βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµους, και 1,75% των εκάστοτε ετήσιων συντάξιµων 
απολαβών, για ποσά πέρα από τις ασφαλιστέες αποδοχές, οι υπάλληλοι του ∆ήµου 
συνεισφέρουν στο πιο πάνω Ταµείο 0,75% πάνω σε ολόκληρο το ποσό των συντάξιµων 
απολαβών, τους. ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος συµφώνησε µε τις διαπιστώσεις µου και οι 
εισφορές στο πιο πάνω Ταµείο γίνονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Κανονισµών. 

4.100  ∆ΗΜΟΣ Ι∆ΑΛΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.100.1 Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τους τελικούς 
λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι την 30ή 
Απριλίου του 2000, όπως καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 
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4.100.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί κατά τα έτη 1997 και 1998 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £149.030 και £172.612, αντίστοιχα. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £834.269 και £1.096.444, 
αντίστοιχα.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία ύψους £209.454 για το 1997 και 
£249.027 για το 1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του ∆ήµου το 1997 και 1998 ανήλθαν σε £685.239 και £923.831, 
αντίστοιχα. 

4.100.3  Κανονισµοί.   ∆εν έχουν ακόµη θεσπιστεί Κανονισµοί που να διέπουν τους όρους 
υπηρεσίας των υπαλλήλων και την οικονοµική διαχείριση και λειτουργία του ∆ήµου, όπως 
προνοούν τα άρθρα 53(2) και 87(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.100.4  ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµοί Αποθηκών.  Ο ∆ήµος δεν έχει υιοθετήσει 
τις πιο πάνω Οδηγίες και Κανονισµούς που ετοιµάστηκαν από ειδική επιτροπή, η οποία  
συστάθηκε από εκπροσώπους των ∆ήµων και της Υπηρεσίας µου. 

4.100.5  Προσωπικό.  Ο ∆ήµος εργοδοτούσε στις 31.12.97 11 πρόσωπα, από τα οποία τα 4 
σε µόνιµες θέσεις, ενώ τα 7 ανήκαν στο εργατικό προσωπικό (3 τακτικοί και 4 έκτακτοι), µε 
σύνολο αποδοχών £75.260. 

Στις 31.12.98 ο ∆ήµος εργοδοτούσε 16 πρόσωπα, από τα οποία τα 6 σε µόνιµες θέσεις, τα 4 
ήταν έκτακτοι, ενώ τα 6 ανήκαν στο τακτικό εργατικό προσωπικό, µε σύνολο απολαβών 
£121.129. 

4.100.6  Εσωτερικός έλεγχος. ∆ιαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναµίες και ελλείψεις στα 
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, που καλύπτουν τις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, µε 
αποτέλεσµα να εντοπίζονται λάθη και παρατυπίες, τόσο στα έσοδα, όσο και στα έξοδα. 

4.100.7  Παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παραχώρησε 
αντικανονικά πρόσθετες προσαυξήσεις σε ορισµένους υπαλλήλους.  Σύµφωνα µε σχετική 
γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια οφείλουν να 
ενεργούν µέσα στα πλαίσια των σχεδίων υπηρεσίας και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια τους 
καθ� υπέρβαση ή κατά παράβαση των σχεδίων υπηρεσίας, τα οποία ισχύουν κατά το 
συγκεκριµένο χρόνο, είναι ανεπίτρεπτη. 

4.100.8  ∆ιαπύλια φρουταριών.  ∆εν εισπράττονται διαπύλια για αγαθά που εκθέτονται προς 
πώληση σε φρουταρίες, όπως προνοεί το άρθρο 122(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

4.101  ∆ΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 

Μέρος Α 

4.101.1  Λογαριασµοί και έλεγχος.   Ο ∆ήµος υπέβαλε καθυστερηµένα στις 14.9.2000 τους 
τελικούς λογαριασµούς του 1999 για έλεγχο, αντί µέχρι την 30ή Απριλίου του 2000, όπως 
καθορίζει το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι έχουν 
δοθεί αυστηρές οδηγίες στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, όπως οι λογαριασµοί 
ετοιµάζονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία µου για έλεγχο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
περί ∆ήµων Νόµου. 
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4.102  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ 

Μέρος Α 

4.102.1  Σύσταση Κοινοτικών Συµβουλίων.  Με τη θέσπιση και εφαρµογή του περί 
Κοινοτήτων Νόµου 86(Ι)/99 από τις 9.7.99, καταργήθηκαν ο περί Χωρίων (∆ιοίκηση και 
Βελτίωση) Νόµος, ο περί Χωριτικών Αρχών Νόµος, ο περί ∆ηµοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόµος 
και ο περί Υδατοπροµήθειας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόµος και τα Συµβούλια Βελτιώσεως 
και οι Χωριτικές Αρχές µετονοµάστηκαν σε Κοινοτικά Συµβούλια.  Σύµφωνα µε το άρθρο 71 του 
περί Κοινοτήτων Νόµου, ο έλεγχος όλων των Κοινοτικών Συµβουλίων ανατέθηκε στο Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.  Ως αποτέλεσµα, ο Γενικός Ελεγκτής ανέλαβε, επιπρόσθετα από τον 
έλεγχο των λογαριασµών των πρώην Συµβουλίων Βελτιώσεως, τον οποίο ανέκαθεν ασκούσε, 
και τον έλεγχο των λογαριασµών των 281 πρώην Χωριτικών Αρχών. 

4.102.2  Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.  Κατά το 1999 διεξήχθηκαν  από την Υπηρεσία µου 
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των µετρητών των Κοινοτικών Συµβουλίων.  Σε ορισµένα Συµβούλια έγινε 
το 1999 από τον Πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου µόνο ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος και, σε 
µερικές περιπτώσεις, κανένας, αντί δυο που προνοούν οι ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες. 

4.102.3  Υπερβάσεις εξόδων.  Σε µερικές περιπτώσεις σηµειώθηκαν υπερβάσεις στα 
Κονδύλια Εξόδων, χωρίς να υπάρχει η προηγούµενη έγκριση των Συµβουλίων/Επάρχων.  Για 
τις υπερβάσεις αυτές δόθηκε αργότερα καλυπτική έγκριση. 

4.102.4  Μετρητά στα χέρια των Επιθεωρητών.  Τα  µετρητά ορισµένων πρώην Συµβουλίων 
Βελτιώσεως στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 ξεπερνούσαν κατά πολύ τα ανώτατα καθορισµένα όρια.  
Από τις καταθέσεις του Ιανουαρίου 2000, προκύπτει ότι, σε ορισµένα από αυτά, έγιναν 
εισπράξεις φορολογιών µετά το τέλος του 1999, αλλά µε ηµεροµηνία 31.12.99, χωρίς την 
πρόσθετη επιβάρυνση του 25% και σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του Νόµου.  Η πιο πάνω 
τακτική ακολουθήθηκε και σε όλες τις πρώην Χωριτικές Αρχές. 

4.102.5  Σχέδια Υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού Κοινοτικών Συµβουλίων. 
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου τα Κοινοτικά Συµβούλια αντικανονικά τοποθετούν 
υπαλλήλους σε βαθµίδες κλιµάκων πιο ψηλές από την αρχική ή παραχωρούν επιπρόσθετες 
ετήσιες προσαυξήσεις ή/και τοποθετούν υπαλλήλους σε νέες κλίµακες µε λανθασµένο τρόπο.  
Τούτο οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, στο γεγονός ότι σε πολλά Κοινοτικά Συµβούλια δεν 
υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού. 

4.102.6  Παράκαµψη διαδικασίας προσφορών.  Σε ορισµένα Συµβούλια δεν ακολουθήθηκε 
η ενδεδειγµένη διαδικασία προσφορών για την αγορά υπηρεσιών ή αγαθών. 

4.102.7  Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Ορισµένα Συµβούλια καταθέτουν ένα κατ' 
αποκοπή ποσό κάθε χρόνο, ως εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, αντί να 
εισφέρουν το ποσό που προβλέπουν οι Κανονισµοί τους. 

4.102.8  Απασχόληση εκτάκτων.  Αρκετά Συµβούλια συχνά απασχολούν εργάτες για 
διάφορες εργασίες, χωρίς να αποκόπτουν από τις απολαβές τους οποιαδήποτε ποσά, για 
σκοπούς εισφορών στα διάφορα Ταµεία. 

4.102.9  Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Μερικά Συµβούλια δεν κατέβαλαν τις δόσεις των 
δανείων τους στις καθορισµένες ηµεροµηνίες, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθούν µε τόκους 
υπερηµερίας. 
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4.102.10  Κατανάλωση νερού - Καθυστερήσεις.  Σε αρκετά Συµβούλια οφείλονται από τους 
καταναλωτές σηµαντικά ποσά, χωρίς να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την είσπραξη 
τους. 

4.102.11  Αγορά νερού.  Ορισµένα Συµβούλια χρησιµοποιούν τις εισπράξεις από τα τέλη 
υδατοπροµήθειας για άλλους σκοπούς, µε αποτέλεσµα να µην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους 
προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ή/και Κυβερνητικά Υδατικά ΄Εργα. 

4.102.12  Επιβολή φορολογίας πιο χαµηλής από ό,τι προβλέπεται στους Κανονισµούς.  
Σε ορισµένα Συµβούλια παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι φορολογίες που επιβλήθηκαν 
ήταν πιο χαµηλές από εκείνες που προβλέπονται στους Κανονισµούς. 

4.102.13  ΄Εγκριση θέσεων ως συντάξιµων.  Ορισµένα Συµβούλια εγκρίνουν θέσεις ως 
συντάξιµες, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  Το Υπουργείο 
Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στους οικείους Επάρχους, ώστε τα 
Κοινοτικά Συµβούλια να ενεργούν µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας. 

4.102.14  Κεντρική Υπηρεσία Κοινοτικών Συµβουλίων.  Σε κάθε Επαρχία λειτουργεί 
Κεντρική Υπηρεσία Κοινοτικών Συµβουλίων, σκοπός της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών στα 
Συµβούλια. 

Παρόλο που εισηγήθηκα στους οικείους Επάρχους όπως για κάθε Υπηρεσία τηρούνται 
ξεχωριστοί λογαριασµοί και ετοιµάζεται στο τέλος του χρόνου οικονοµική κατάσταση εσόδων και 
εξόδων, για υποβολή και έλεγχο από την Υπηρεσία µου, εντούτοις η Κεντρική Υπηρεσία 
Κοινοτικών Συµβουλίων Αµµοχώστου δεν υπέβαλε λογαριασµούς, ενώ η Κεντρική Υπηρεσία 
Λεµεσού υπέβαλε, τον Αύγουστο 2000, λογαριασµούς µόνο για τα έτη 1988-1990. 

Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία Κοινοτικών Συµβουλίων Λευκωσίας δεν υπέβαλε λογαριασµούς 
για τα έτη 1988-1994, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διεξαχθεί έλεγχος, ούτε για τους 
λογαριασµούς των επόµενων χρόνων που υποβλήθηκαν. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν εκδόθηκαν Κανονισµοί που να καθορίζουν όλα τα θέµατα που 
αφορούν τη λειτουργία και τους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπει το 
άρθρο 58(4) του περί Κοινοτήτων Νόµου. 

4.102.15  ΄Ελεγχος Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Χωριτικών Αρχών).  Από τον έλεγχο 
αριθµού Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Χωριτικών Αρχών), ο οποίος άρχισε εδώ και µερικούς 
µήνες, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Το λογιστικό σύστηµα που ακολουθείται βασίζεται στις πραγµατικές εισπράξεις και 
πληρωµές που αφορούν ένα ηµερολογιακό έτος.  Εντούτοις, στις πλείστες περιπτώσεις, 
διαπιστώνονται καταχωρίσεις στο Ταµείο, τόσο εσόδων όσο και εξόδων, οι οποίες έγιναν µέσα 
στο επόµενο έτος, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει συνοχή των οικονοµικών αποτελεσµάτων για 
κάθε έτος χωριστά. 

(β) Παρατηρήθηκε ότι, κατά κανόνα, δεν επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση του 25% για 
καθυστερήσεις στην καταβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων κ.τ.λ., όπως προβλέπεται από 
το Νόµο, ενώ σε πλείστες περιπτώσεις, για παράκαµψη της πρόνοιας αυτής, οι αποδείξεις 
είσπραξης φέρουν ηµεροµηνία του λήξαντος έτους, ενώ η είσπραξη γίνεται µέσα στο επόµενο 
έτος.  Αποτέλεσµα της τακτικής αυτής είναι να παρουσιάζονται, εικονικά, τεράστια ποσά 
µετρητών στην κατοχή των Κοινοταρχών κατά το τέλος του έτους.  Η διαδικασία αυτή 
επιβεβαιώνεται και από τις καταθέσεις σηµαντικών ποσών που γίνονται σε Συνεργατικά 
Ιδρύµατα/ Τράπεζες στις αρχές του επόµενου έτους. 
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(γ) Οι καταχωρίσεις στο Ταµείο των εισπράξεων από τέλη ∆ηµόσιας Υγείας και 
Υδατοπροµήθειας σε πολλές περιπτώσεις γίνονται συνολικά, µε µια πράξη και στο τέλος του 
έτους, η οποία απεικονίζει τα συνολικά ποσά των φορολογικών καταλόγων, αφού αφαιρεθούν 
οι διαγραφές, µειώσεις και καθυστερήσεις, χωρίς ωστόσο να λαµβάνονται υπόψη οι αποδείξεις, 
βάσει των οποίων γίνονται οι εισπράξεις.  Ο τρόπος αυτός δυσχεραίνει τον έλεγχο, αφού οι 
εισπράξεις επιβεβαιώνονται πρωτίστως από τις αποδείξεις που εκδίδονται.  ΄Ετσι, η Υπηρεσία 
µου είναι υποχρεωµένη να αυξάνει τα ποσοστά ελέγχου, µέχρι και 100%, για να επιβεβαιώσει 
την ενσωµάτωση στους λογαριασµούς των ποσών που καλύπτουν οι αποδείξεις είσπραξης.  Σε 
αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνονται διαφορές των αντίστοιχων ποσών αποδείξεων µε εκείνα 
των καταχωρίσεων στο Ταµείο και γίνονται υποδείξεις για τις αναγκαίες διορθώσεις. 

4.102.16  Θέσπιση Κανονισµών.  Για την πιο αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία των 
Συµβουλίων, αρκετά από τα άρθρα της Νοµοθεσίας προβλέπουν τη θέσπιση Κανονισµών.  
Ενόψει της σοβαρότητας των θεµάτων που οι Κανονισµοί αναµένεται να ρυθµίσουν, ιδιαίτερα 
εκείνων που αφορούν καθορισµό πληρωτέων τελών και δικαιωµάτων, καθώς επίσης και για 
σκοπούς οµοιοµορφίας, ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να µε 
πληροφορήσει κατά πόσο έχει προωθηθεί η διαδικασία θέσπισης των πιο πάνω Κανονισµών, 
ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι και σκοποί των Κοινοτικών Συµβουλίων. 

Μέρος Β 

4.102.17  Ταµεία Προνοίας.  Σε ορισµένα Συµβούλια τα Ταµεία Προνοίας λειτουργούν χωρίς 
εγκριµένους Κανονισµούς. 

4.102.18  Είσπραξη δικαιωµάτων χωρίς Κανονισµούς.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι 
ορισµένα Συµβούλια εισπράττουν διάφορα δικαιώµατα, τα οποία δεν καλύπτονται από 
Κανονισµούς. 

4.102.19  Πρόσθετο τέλος.  Σύµφωνα µε τον περί Κοινοτήτων Νόµο, κάθε Συµβούλιο 
επιβάλλει πρόσθετο τέλος 25% πάνω στις καθυστερήσεις για φόρους, δικαιώµατα, ενοίκια, 
διαπύλια και άλλες επιβαρύνσεις.  Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί Κανονισµοί δεν καθορίζουν την 
ηµεροµηνία πληρωµής των πιο πάνω υποχρεώσεων, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
επιβληθεί το πρόσθετο τέλος.  Για τον πιο πάνω λόγο εισηγήθηκα την τροποποίηση τους. 

4.102.20  Καθυστερήσεις φόρων. Παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
καθυστερήσεις αρκετών χιλιάδων λιρών και ζήτησα όπως ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την 
είσπραξη ή διαγραφή τους. 

4.102.21  Φόρος επαγγέλµατος.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε ορισµένα Συµβούλια δεν 
υποβάλλονται στοιχεία σχετικά µε τη µισθοδοσία των φορολογούµενων, τα οποία είναι αναγκαία 
για σκοπούς ελέγχου του επαγγελµατικού φόρου. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών συµφώνησε µε τις διαπιστώσεις µου και µε πληροφόρησε ότι έχουν 
δοθεί οδηγίες στους οικείους Επάρχους, όπως µεριµνήσουν ώστε τα Κοινοτικά Συµβούλια να 
ενεργούν µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας και να συµµορφώνονται µε τις 
υποδείξεις/παρατηρήσεις µου.   

4.103  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 
Μέρος Α 

4.103.1  Τραπεζικοί λογαριασµοί του Συµβουλίου στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία 
Αγίου Τύχωνα.  Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών του Συµβουλίου που ήταν 
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καταθεµένα στις 31.12.99 στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίου Τύχωνα και παγοποιηµένα 
από 29.5.98, λόγω κατάχρησης, ήταν, σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από το Συµβούλιο, 
£242.189.  Παρατηρήθηκε ότι το Συµβούλιο δεν ενέργησε κατάλληλα, ούτε και πήρε τα 
κατάλληλα µέτρα, µη αποκλειοµένων και δικαστικών, έτσι ώστε να επιτύχει την απόσυρση του 
πιο πάνω ποσού. 

4.103.2  Οφειλές προς διάφορα Κοινοτικά Συµβούλια λόγω διάλυσης του Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Αµαθούντας.  Το Συµβούλιο, σε αντίθεση µε την Κ.∆.Π. 280/95, Κανονισµός 3 
(ιιι), αναφορικά µε τη διάλυση του Συµβουλίου Βελτιώσεως Αµαθούντας, παραλείπει να 
επιστρέψει τις οφειλές που προέκυψαν από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε για το 1995, 
υπό µορφή φόρου, τέλους, δικαιώµατος ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής παρόµοιας φύσης.   
Στις 31.12.99 το ποσό αυτό ανερχόταν στις £214.284.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα 
αµφισβητεί την υποχρέωση για επιστροφή των εισπράξεων του 1995 στα διάφορα Κοινοτικά 
Συµβούλια, µε αποτέλεσµα ορισµένα από αυτά (Κοινοτικά Συµβούλια Πύργου και 
Παρεκκλησιάς) να πάρουν δικαστικά µέτρα εναντίον του. 

4.103.3  Οφειλή στο Κυβερνητικό Υδατικό ΄Εργο.  Στις 31.12.99 το Συµβούλιο χρωστούσε 
στο Κυβερνητικό Υδατικό ΄Εργο ποσό ύψους £224.066. 

4.103.4  Αντικανονική πρόσληψη προσωπικού.  Σύµφωνα µε τον περί Χωρίων (∆ιοίκηση 
και Βελτίωση) Νόµο, άρθρο 20(4), ο Πρόεδρος του Συµβουλίου δύναται να προσλαµβάνει στην 
υπηρεσία του Συµβουλίου «.... οιουσδήποτε υπηρέτας ή εργάτας ήθελεν είναι αναγκαίοι δια την 
εκτέλεσιν οιωνδήποτε εργασιών ...» 

Εκµεταλλευόµενος το πιο πάνω άρθρο του Νόµου, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου διόρισε µέλος 
του Συµβουλίου ως ειδικευµένο εργάτη για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ο οποίος τελικά 
εκτελούσε γραφειακά καθήκοντα που δεν προσιδιάζουν στα καθήκοντα του εργάτη. 

Σχετικά µε την πιο πάνω πρόσληψη, εξέφρασα την άποψη ότι ο διορισµός ήταν αντίθετος µε τις 
πρόνοιες του Νόµου και ασυµβίβαστος µε τη θέση µέλους του Συµβουλίου, αφού δεν 
προηγήθηκε γραπτώς η υποβολή παραίτησης του.  Στη συνέχεια το Συµβούλιο δηµιούργησε 
θέση Τεχνικού, στην οποία διόρισε το πιο πάνω άτοµο, χωρίς προηγουµένως να προκηρύξει τη 
θέση και ενώ ακόµα ήταν µέλος του Συµβουλίου. 

Επιπρόσθετα, µε τον ίδιο τρόπο προσέλαβε στενό συγγενικό του πρόσωπο ως πολιτιστικό 
λειτουργό, το οποίο, κατόπι παρατήρησης του Επάρχου και της Υπηρεσίας µας, µετονόµασε σε 
ειδικευµένο εργάτη.  Εξέφρασα την άποψη ότι η πιο πάνω πρόσληψη δε συνάδει µε τις 
πρόνοιες του Νόµου και δεν τηρήθηκαν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, σε σχετική γνωµάτευση του προς το Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών, χαρακτήρισε τους πιο πάνω διορισµούς νοµικά ελαττωµατικούς 
και ζήτησε την ανάκληση τους. 

Επειδή το Συµβούλιο, κατόπι γνωµοδότησης του νοµικού του συµβούλου, αποφάσισε ότι δεν 
υπάρχει λόγος ανάκλησης των αποφάσεων του, ο ΄Επαρχος Λεµεσού απευθύνθηκε στο Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε για εξέταση του ενδεχόµενου αναζήτησης ποινικής 
ευθύνης, είτε για προώθηση της διαδικασίας για λήψη απόφασης από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου. 
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HMΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

4.104  ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Μέρος Α 

4.104.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 1999 παρουσίασαν έλλειµµα 
£1.418.492, σε σύγκριση µε £311.069 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση του ελλείµµατος 
κατά £1.107.423 ή 356%. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα της Αρχής ήταν £6.636.211, σε σύγκριση µε £6.711.714 το 1998.  ∆εν 
περιλαµβάνουν ποσό £280.269, που αντιπροσωπεύει τέλος βιοµηχανικής κατάρτισης και 
πρόστιµα που οφείλονται από εργοδότες, εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί δικαστική 
απόφαση. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £8.054.703, σε σύγκριση µε £7.022.783 το 1998.  Η 
αύξηση των £1.031.920 οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για τα προγράµµατα κατάρτισης 
(£820.106). 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 62 153 
∆απάνες Προσωπικού προς 'Εξοδα 18% 19% 
∆απάνες Βιοµηχανικής Κατάρτισης προς ΄Εξοδα 74% 73% 
΄Ελλειµµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 12% 2% 

4.104.2  Προσωπικό.  Οι οργανικές θέσεις της Αρχής στις 31.12.99 ήταν 83, από τις οποίες οι 
14 ήταν κενές.  Οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των 
εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, ανήλθαν σε £1.486.655, σε σύγκριση µε 
£1.368.900 το 1998, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £117.755 ή 8,6%, που οφείλεται κυρίως στις 
ετήσιες προσαυξήσεις και την αύξηση του τιµαριθµικού επιδόµατος.  Στις 31.12.99 
απασχολούνταν επίσης τέσσερις έκτακτοι υπάλληλοι πάνω σε τετράµηνη βάση και µια τακτική 
εργάτρια.  Ο µέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο ανέρχεται γύρω στις £20.000. 

4.104.3  Προϋπολογισµός 

(α) ΄Εγκριση.  Ο προϋπολογισµός της Αρχής για το 1999 ψηφίστηκε σε Νόµο που 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 16.4.99, παρά το ότι εγκρίθηκε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής και διαβιβάστηκε στις αρµόδιες Υπηρεσίες από τις 
αρχές του Σεπτεµβρίου 1999.  Επίσης, συµπληρωµατικός προϋπολογισµός για ποσό 
£900.000, για προγράµµατα συνεχούς κατάρτισης, ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 12.11.99.  Για 
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1999 εγκρίθηκαν δωδεκατηµόρια, για την περίοδο όµως 
Μαρτίου 1999 µέχρι 15 Απριλίου 1999 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς εξουσιοδότηση. 

(β) Ελλειµµατικός προϋπολογισµός - Χρήση προϋπολογισµού.  Ο εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 1999 ήταν ελλειµµατικός κατά £2,4 εκ., ενώ το έλλειµµα, 
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σύµφωνα µε τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα από τη χρήση του προϋπολογισµού, ήταν 
£1,3 εκ.  Ελλειµµατικός ήταν τόσο ο προϋπολογισµός όσο και τα αποτελέσµατα του 
προϋπολογισµού κατά το 1998.  Επειδή και ο προϋπολογισµός για το έτος 2000, που 
αναµενόταν να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρουσίαζε έλλειµµα της τάξης του 
£1,3 εκ., εξέφρασα τη γνώµη ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε η 
οικονοµική διαχείριση της Αρχής να ασκείται κατά τρόπο που να µη δηµιουργηθεί µελλοντικά 
οποιοδήποτε πρόβληµα βιωσιµότητας της και να συνεχιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη 
προσφορά των υπηρεσιών της. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η διατήρηση ελλειµµατικών προϋπολογισµών κατά τα τρία 
τελευταία χρόνια αποτέλεσε έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, για ικανοποίηση 
αυξηµένων αναγκών κατάρτισης και προώθησης νέων σχεδίων και δραστηριοτήτων, µε τη 
διάθεση µέρους των ταµειακών πλεονασµάτων της.   Επίσης, επισήµανε ότι στόχος της Αρχής 
δεν είναι η συσσώρευση ταµειακών αποθεµάτων, αλλά η διάθεση των πόρων της για 
εκπλήρωση της αποστολής της, παράλληλα µε τη διατήρηση ενός αποδεκτού ορίου 
αποθεµάτων για αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 

4.104.4  Προγράµµατα Συνεχούς Κατάρτισης - Πολυεπιχειρησιακά - Συνήθη και Ζωτικής 
Σηµασίας στην Κύπρο. 

(α) ∆ιαφορές στα υποβληθέντα και εγκριθέντα προγράµµατα.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι 
τα στοιχεία που αφορούν τα υποβληθέντα και εγκριθέντα από το Γενικό ∆ιευθυντή 
Πολυεπιχειρησιακά Προγράµµατα Συνεχούς Κατάρτισης - Συνήθη και Ζωτικής Σηµασίας στην 
Κύπρο, τα οποία βρίσκονται καταχωρισµένα στους Γενικούς Φακέλους, δε συµφωνούν µε τις 
αντίστοιχες µηχανογραφηµένες καταστάσεις. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι οι διαφορές αυτές έχουν διερευνηθεί και οφείλονται, κατά κύριο 
λόγο, σε αβλεψίες στη χρήση των κωδικών, αναφορικά µε προγράµµατα που αποσύρθηκαν ή 
ακυρώθηκαν και µε προγράµµατα που από παραδροµή δεν περιλήφθηκαν στον κατάλογο που 
υποβλήθηκε στο Γενικό ∆ιευθυντή για έγκριση, αλλά αναφέρονται ως εγκριθέντα στην επιστολή 
της Αρχής προς τα Ιδρύµατα.  Σχετική εισήγηση µου όπως µη δίνεται εκ των υστέρων έγκριση 
από το Γενικό ∆ιευθυντή σε εκπρόθεσµες αιτήσεις, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχει ήδη 
τεθεί σε εφαρµογή. 

(β) Προγράµµατα που αποσύρθηκαν ή ακυρώθηκαν/διακόπηκαν από τα ίδια τα  
Ιδρύµατα.  Παρατηρήθηκε ότι για το α΄ εξάµηνο του 1999, από τα 1 077 Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράµµατα,  Συνήθη και Ζωτικής Σηµασίας στην Κύπρο, τα οποία εγκρίθηκαν από το Γενικό 
∆ιευθυντή, τα 399 προγράµµατα ή ποσοστό 37% ακυρώθηκαν ή διακόπηκαν από τα ίδια τα 
Ιδρύµατα, ενώ 48 προγράµµατα, που υποβλήθηκαν αρχικά στην Αρχή, αποσύρθηκαν πριν από 
την τελική τους έγκριση. 

Για το β΄ εξάµηνο του 1999, από τα 833 εγκριθέντα προγράµµατα, τα 159 προγράµµατα ή 
ποσοστό 19% ακυρώθηκαν ή διακόπηκαν από τα Ιδρύµατα, ενώ 22 προγράµµατα 
αποσύρθηκαν από τα Ιδρύµατα πριν από την τελική έγκριση τους. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε, µεταξύ άλλων, ότι, µέσα στα πλαίσια των προωθούµενων 
Κανονισµών Καταβολής Χορηγηµάτων, µελετώνται διάφορα µέτρα, µεταξύ των οποίων και η 
επιβολή τέλους εξέτασης προγραµµάτων, προς αποτροπή της υποβολής από τα Ιδρύµατα 
µεγάλου αριθµού προγραµµάτων για εξέταση. 
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(γ) Προγράµµατα α΄ και β΄ εξαµήνου 1999 τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει.  Ένας 
µεγάλος αριθµός προγραµµάτων, συγκεκριµένα 1 011 προγράµµατα για το α΄ εξάµηνο 1999, ή 
ποσοστό 96% των εγκριθέντων, και 439 προγράµµατα για το β΄ εξάµηνο 1999, ή ποσοστό 
54%, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόµη.  Αρκετά από τα εν λόγω προγράµµατα έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί, ενώ άλλα ακυρώθηκαν από τα Ιδρύµατα, χωρίς όµως να γίνει η κατάλληλη 
ενηµέρωση του µηχανογραφηµένου συστήµατος προγραµµάτων. 

Εισηγήθηκα όπως ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε τα Ιδρύµατα να αποστέλλουν, 
αµέσως µετά τη λήξη του εξαµήνου, την κατάσταση απολογισµού δραστηριοτήτων κατάρτισης, 
ώστε να µην καθυστερεί η ενηµέρωση του µηχανογραφηµένου συστήµατος προγραµµάτων µε 
τα προγράµµατα που ακυρώνονται από τα Ιδρύµατα. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι θα εντείνει τις προσπάθειες για έγκαιρη υποβολή των 
απολογισµών των Ιδρυµάτων, έτσι ώστε να µην καθυστερεί η ενηµέρωση του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος προγραµµάτων.  Επίσης, στα πλαίσια των προωθούµενων 
Κανονισµών Καταβολής Χορηγηµάτων, η Αρχή προτίθεται να καθορίσει προθεσµία έξι µηνών, 
από την τελευταία ηµέρα του µήνα µέσα στον οποίο λήγει κάθε πρόγραµµα, για την υποβολή 
αίτησης για καταβολή χορηγήµατος. 

4.104.5  Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδοµής Κατάρτισης.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
Ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων που καθυστερούν την αποπληρωµή των δανείων που τους 
παραχωρήθηκαν από την Αρχή σύµφωνα µε το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδοµής Κατάρτισης.  
Η καθυστέρηση οφείλεται στη µη υλοποίηση από µέρους των Ιδρυµάτων των προγραµµάτων 
κατάρτισης που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία που υπέγραψαν µε την Αρχή, τα οποία και 
ανέλαβαν να υλοποιήσουν, ως αντιπαροχή, και για την επιστροφή µέρους του ποσού που τους 
κατέβαλε η Αρχή. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι η µείωση που παρατηρήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις στο 
βαθµό υλοποίησης των προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία οφείλεται, µεταξύ 
άλλων, στην αδυναµία των Ιδρυµάτων να εφαρµόσουν όλα τα προγράµµατα, στην ουσιαστική 
µείωση των προγραµµάτων που εγκρίνονται και στη διαφοροποίηση των θεµάτων, τα οποία 
θεωρούνται ως θέµατα προτεραιότητας από την Αρχή, για σκοπούς έγκρισης προγραµµάτων.  
Με πληροφόρησε επίσης ότι, στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται καθυστέρηση στο βαθµό 
υλοποίησης των προγραµµάτων και στην επιστροφή των οφειλόµενων ποσών, η Αρχή 
ακολουθεί σχετική διαδικασία, η οποία έχει τύχει επεξεργασίας από το Νοµικό της Σύµβουλο. 

Μέρος Β 

4.104.6  ΄Εκδοση Κανονισµών.  Η προώθηση της θέσπισης Κανονισµών που να διέπουν την 
καταβολή χορηγηµάτων εκκρεµούσε, επειδή καθυστερούσε η ψήφιση της νέας νοµοθεσίας της 
Αρχής, η οποία τελικά ψηφίστηκε και δηµοσιεύτηκε την 1.11.99.   

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι η ετοιµασία των Κανονισµών έχει ολοκληρωθεί και τυγχάνουν 
νοµοτεχνικού ελέγχου από το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής. 

4.104.7  Σύστηµα Μαθητείας στην Κύπρο.  Όπως ανέφερα στην ΄Εκθεση µου για το 
προηγούµενο έτος, το Υπουργικό Συµβούλιο στις 19.2.97 αποφάσισε όπως οι δαπάνες για τη 
λειτουργία του Συστήµατος Μαθητείας αναληφθούν από την Αρχή και ανέθεσε στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για υλοποίηση της 
απόφασης αυτής. 
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΄Οπως πληροφορήθηκα, ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προσφορές για τη διεξαγωγή µελέτης από ειδικό εµπειρογνώµονα, σχετικά µε το µελλοντικό 
ρόλο, τους στόχους και τη λειτουργία του Συστήµατος Μαθητείας. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι η προσφορά για την πρόσληψη ειδικού εµπειρογνώµονα για 
εκπόνηση της πιο πάνω µελέτης έχει κατακυρωθεί την 1η Ιουνίου 2000 σε οµάδα συµβούλων 
του Κέντρου Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege.  Αναµένεται σύντοµα η υπογραφή του 
σχετικού συµβολαίου για έναρξη του έργου και συµπλήρωση του εντός έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµβολαίου. 

4.105  ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.105.1  ΄Ελεγχος λογαριασµών.  Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 1999 έχουν ελεγχθεί από 
ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των 
περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ('Ελεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 
1984.  Με βάση τις πρόνοιες των ίδιων Νόµων, η Υπηρεσία µου έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 
οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

4.105.2  Προϋπολογισµός 

(α)   'Εγκριση.  Ο προϋπολογισµός της Αρχής για το 1999 υποβλήθηκε στον Υπουργό 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 31.7.98 και, µετά από διαβουλεύσεις που έγιναν µε 
το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 3.3.99 και κατατέθηκε 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων.  Ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 30.4.99 (22(II)/99).  Για τους 
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο εγκρίθηκαν δωδεκατηµόρια, για την περίοδο όµως Μαρτίου 
µέχρι 30 Απριλίου 1999 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς εξουσιοδότηση. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι δε θεωρήθηκε ορθό να σταµατήσει η λειτουργία 
της Αρχής λόγω της µη έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισµού. 

(β) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Ενώ οι δαπάνες που 
προϋπολογίστηκαν για το 1999 ήταν £96,2 εκ., οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £76,4 εκ., 
παρέµεινε δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £19,8 εκ. ή ποσοστό 20,6%, λόγω κυρίως µη 
εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 

Κονδύλι 
κεφαλαιουχ. 
δαπανών  

Εγκεκριµένο 
ποσό 

προϋπολο-
γισµού  

Αδαπάνητο 
ποσό 

  £εκ.  £εκ. 
4-509 Σταθµός Βασιλικού, Μονάδες 3 & 4 1,2  1,2 
4-510 Βελτίωση Σταθµού Μονής 0,1  0,1 
4-512 Βελτίωση και Επέκταση ∆ικτύου 

Μεταφοράς 
 

11,0  
 

7,6 
4-518 Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και 

Υποστατικών 
 

4,2  
 

3,6 
4-528 Σύστηµα Πληροφορικής 3,1  2,9 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η διαφορά µεταξύ των προϋπολογισθεισών και 
πραγµατικών δαπανών οφείλεται, από τη µια, στο µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε 
µεταξύ της ετοιµασίας και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και, από την άλλη, σε εξωγενείς 
παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο της Αρχής. 

4.105.3  Οικονοµική κατάσταση 

(α)   Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς παρουσιάζεται πλεόνασµα 
£26,09 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 1999  1998 
 £εκ.  £εκ. 
΄Εσοδα 129,69  117,05 
΄Εξοδα 103,60  81,57 
Πλεόνασµα έτους 26,09  35,48 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Αρχής κατά τα τελευταία δύο έτη: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,13 1,76 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 6,75% 8,88% 

4.105.4  Σχέδια Συντάξεων 

(α) Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των υπαλλήλων κατά τα 
τελευταία δυο έτη ήταν: 

    1999     1998 
     £000      £000 

Για τρέχουσα υπηρεσία 5.066  4.845 
Για προηγούµενη υπηρεσία 2.486  2.486 
 7.552  7.331 

Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη, που έγινε τον Ιανουάριο του 1998, η 
υποχρέωση της Αρχής για προηγούµενη υπηρεσία στις 31.12.97 ήταν £11 εκ.  Το πιο πάνω 
ποσό θα ξοφληθεί µε 5 ετήσιες δόσεις των £2.485.560, αρχίζοντας από 1.1.98. 

(β) 'Ασκηση Εκλογής Σχεδίου Συντάξεων.  Με την τροποποίηση των Κανονισµών του 
Σχεδίου Συντάξεων που έγινε το 1990, δόθηκε δικαίωµα στους υπαλλήλους να επιλέξουν είτε 
να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, είτε να παραµείνουν στο Σχέδιο 
Συντάξεων της Αρχής µε εισφορές.  Η πλειονότητα των υπαλλήλων έχει ενταχθεί στο Σχέδιο 
Συντάξεων χωρίς εισφορές, ενώ στο Σχέδιο Συντάξεων µε εισφορές παρέµειναν 17 υπάλληλοι, 
οι οποίοι διατηρούν το δικαίωµα µεταπήδησης τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές κατά 
την ηµεροµηνία της αφυπηρέτησης τους. 

4.105.5  Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές.  Η Αρχή εργοδοτούσε 
2107 πρόσωπα (2084 για το 1998), από τα οποία τα 1942 (1955 για το 1998) υπηρετούσαν σε 
µόνιµες θέσεις και 165 σε προσωρινές θέσεις.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες 
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και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 1999  1998 
 £000  £000 

(α)  Μόνιµοι υπάλληλοι:    
Μισθοί & τιµαριθµικά επιδόµατα 22.896  21.940 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 2.940  2.591 
Εργοδοτικές εισφορές 2.486  2.381 
Ωφελήµατα προσωπικού 2.284  2.252 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων 7.552  7.331 
 38.158  36.495 
(β)  Προσωρινοί υπάλληλοι: 888  866 
 39.046  37.361 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για το µόνιµο προσωπικό, 
χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν: 

1999 1998 Αύξηση 

£ £ % 
18.369 17.396 5,59 

4.105.6  Ωφελήµατα προσωπικού.  Η ανάλυση των ωφεληµάτων προσωπικού κατά τα 
τελευταία δύο έτη έχει ως ακολούθως: 

 1999  1998 
 £  £ 

Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης 1.090.713  1.065.871 
Ταµείο Ευηµερίας 469.959  452.541 
Ταµείο Βοηθείας 208.408  212.578 
Σχέδιο Υποτροφιών 146.900  138.400 
Επιχορήγηση Κυλικείων 114.991  158.949 
Επιδότηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων 83.667  38.195 
Οµαδική Ασφάλεια Ζωής 138.098  155.479 
Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων 31.239  29.747 

 2.283.975  2.251.760 

4.105.7  Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής 1995-2003.  Μετά τη διαφωνία που προέκυψε 
µε την Τράπεζα Αναπτύξεως (πρώην Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης) του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, ως προς την ερµηνεία από το αρµόδιο σώµα της Ε.Ε. αναφορικά µε συγκεκριµένο 
όρο της οδηγίας (88/609/E.E.C.), η Αρχή εξασφάλισε έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο για 
τη διευθέτηση διευκολύνσεων σε παρατράβηγµα ύψους µέχρι £15 εκ. από τις επιτόπιες 
τράπεζες.  Παράλληλα εξασφάλισε προκαταρκτική έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και Προϋπολογισµού για τη σύναψη δανείου ύψους µέχρι Ευρώ 50 εκ.  Επίσης, 
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τον Ιανουάριο του 2000 η Αρχή υπέβαλε τρίτη αίτηση στην Τράπεζα Αναπτύξεως του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για απόσυρση Ευρώ 37 εκ., βάσει της αναλογίας του εγκεκριµένου 
δανείου για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και των δαπανών της Αρχής που αφορούσαν έργα 
Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 

4.105.8  Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης.  Μετά την ψήφιση του Τροποποιητικού 
Κανονισµού 29Α των περί Α.Η.Κ. (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισµών 1986-1996, η Α.Η.Κ. δύναται 
µε απόφαση της να επιτρέψει σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 
25 τουλάχιστον χρόνια πραγµατική υπηρεσία στην Α.Η.Κ., όπως αφυπηρετήσει πρόωρα. 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κανονισµού (19.4.96) µέχρι το τέλος του 1999, έχουν 
αφυπηρετήσει 93 άτοµα, έναντι συνολικής δαπάνης £1.410.383.  Αναλυτικά ο αριθµός 
αφυπηρετήσεων κατά έτος, µαζί µε τη σχετική δαπάνη, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 
΄Ετος 

 Αριθµός 
αφυπηρετήσεων 

  
∆απάνη 

    £ 
1999  31  500.849 
1998  25  398.653 
1997  28  414.138 
1996  9  96.743 

  93  1.410.383 

4.105.9  Ταµειακά διαθέσιµα.  Στις 31.12.99 τα ταµειακά διαθέσιµα της Αρχής ανέρχονταν σε 
£4,5 εκ., από τα οποία ποσό £2,5 εκ. ήταν καταθεµένο σε εµπορικές τράπεζες, σε 
λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης, µε επιτόκιο 6,5%. 

4.105.10  Φορολογίες που επιβάλλονται από Τοπικές Αρχές.  Αρκετές Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Κοινοτικά Συµβούλια, ∆ήµοι και Συµβούλια Αποχετεύσεων) επιβάλλουν στην 
Αρχή διάφορες φορολογίες και τέλη, όπως π.χ. τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, φόροι καθαριότητας, 
άδεια λειτουργίας, αποχετευτικά τέλη κ.τ.λ.  Ο λόγος που επιβάλλονται οι πιο πάνω φορολογίες 
και τέλη είναι γιατί στα όρια των πιο πάνω Τοπικών Αρχών λειτουργούν υποσταθµοί ή άλλα 
υποστατικά της Αρχής, στα οποία όµως δεν εδρεύει προσωπικό. 

Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η διαδικασία τροποποίησης της σχετικής Νοµοθεσίας, ώστε 
η Αρχή να απαλλάσσεται από την πληρωµή των πιο πάνω φόρων και τελών. 

4.105.11  Χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων στις επτά Κοινότητες της Περιοχής 
Βασιλικού.  Στις 21.12.99 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε (αρ. απόφασης 8309) όπως η 
Αρχή προβεί στην κατάθεση της οικονοµικής βοήθειας ύψους £8 εκ. στο όνοµα των 
Κοινοτήτων, σε τοκοφόρους λογαριασµούς, τους οποίους θα υποδείξουν οι Κοινότητες, µετά 
από συνεννόηση µε τους Επάρχους.  ∆ικαιούχοι των τόκων θα είναι οι Κοινότητες και η 
εκταµίευση θα γίνεται ύστερα από έγκριση της Αρχής και του Επάρχου.   

4.105.12  Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής.  Από το 1990 η πολιτική χρέωσης για αγροτικές 
περιοχές, µε σκοπό την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και την παραµονή του 
πληθυσµού στην ύπαιθρο, επιχορηγείται από ειδικό κονδύλι που ψηφίζεται από τη Βουλή.  Η 
επιχορήγηση της πολιτικής χρέωσης αποσκοπεί στη µείωση της συνεισφοράς του αιτητή για 
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παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις αγροτικές περιοχές, µε τέτοιο τρόπο, ώστε η Α.Η.Κ. να 
επωµίζεται το µεγαλύτερο µέρος της απαιτούµενης δαπάνης. 

Από τον έλεγχο που διεξήχθηκε, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκε ότι τα 
Περιφερειακά Γραφεία Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου έχουν επανεξετάσει περιπτώσεις, στις 
οποίες η ηλεκτροδότηση έγινε µε επιχορήγηση Αγροτικής Πολιτικής και για τις οποίες υπήρχαν 
υπόνοιες ότι οι αιτητές, στην πραγµατικότητα, δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια. 

Σε πέντε από τις περιπτώσεις που είχαν επανεξεταστεί, ζητήθηκε επιστροφή του ποσού της 
επιχορήγησης ύψους £5.136,56.  Ανάκτηση ποσού έχει γίνει µόνο από την Περιφέρεια 
Λευκωσίας και όχι παγκύπρια.  Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο τέτοιος έλεγχος έγινε και 
από τις υπόλοιπες Επαρχίες, καθώς και για τα αποτελέσµατα του. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, στις άλλες περιφέρειες έγινε διερεύνηση, αλλά 
δεν προέκυψαν παρατυπίες.  Επίσης, η Α.Η.Κ. στο προσχέδιο του τροποποιητικού Νόµου, ο 
οποίος τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 3.12.99, είχε συµπεριλάβει πρόνοια για επιστροφή 
του ποσού της επιχορήγησης σε περίπτωση που ο αιτητής δεν πληρούσε τα κριτήρια.  Η πιο 
πάνω πρόνοια τελικά απαλείφθηκε, αλλά η Αρχή τη συµπεριλαµβάνει στις συµβάσεις της µε 
τους αιτητές. 

4.105.13  Ευκολίες πληρωµής σε µη οικιακούς καταναλωτές για κεφαλαιουχικές 
συνεισφορές.  Με την  απόφαση της αρ. 5600 ηµερ. 2.2.88, η Αρχή παρέχει σε µη οικιακούς 
αιτητές τη δυνατότητα αποπληρωµής της απαιτούµενης κεφαλαιουχικής συνεισφοράς για 
ηλεκτροδότηση των υποστατικών τους µε ευκολίες πληρωµής (διµηνιαίες δόσεις).  Από έλεγχο 
που διεξήχθηκε στο Περιφερειακό Γραφείο Λευκωσίας, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις στις 
οποίες οι καταναλωτές καθυστερούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα την αποπληρωµή των 
δόσεων, µε αποτέλεσµα η Αρχή να εµπλέκεται σε µια χρονοβόρα διαδικασία για ανάκτηση της 
απαιτούµενης συνεισφοράς.   

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι: 
 (α) Αρ. λογαριασµού  Ποσό 

   £ 
 818 96 06300 50  8.818,30 
 414 01 80000 20  15.131,17 

Μετά από αναθεώρηση της υφιστάµενης πολιτικής, το Φεβρουάριο του 1999, η νέα πολιτική 
απαιτεί την προσκόµιση τραπεζικής εγγύησης για το ποσό που θα πληρωθεί µε διµηνιαίες 
δόσεις. 

(β) Αγωγή εναντίον της εταιρείας «Klatsias Developments Ltd».  Εναντίον της πιο πάνω 
εταιρείας καταχωρίστηκε αγωγή στις 4.3.99 (αρ. αγωγής 2693/99) για ποσά που οφείλει προς 
την Αρχή και τα οποία προέκυψαν γύρω στο 1993 κατά την ηλεκτροδότηση νέων οικοπέδων 
της εταιρείας στο ∆άλι.  Ενώ αρχικά αποδέχτηκε τους όρους της Αρχής και κατέβαλε την 
προκαταβολή, τελικά σταµάτησε να καταβάλλει τις δόσεις από το 1995, µε αποτέλεσµα κατά 
την ηµέρα της αγωγής να οφείλει συνολικά £37.083, συν νόµιµους τόκους. 

Έχω την άποψη ότι έπρεπε να ληφθούν νοµικά µέτρα εναντίον της πιο πάνω εταιρείας πολύ 
πιο νωρίς και όχι µετά την πάροδο 3-4 χρόνων.  Επιπρόσθετα, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το 
ενδεχόµενο εξάσκησης πίεσης στη νέα εταιρεία που έχει δηµιουργηθεί από τον ιδιοκτήτη της πιο 
πάνω εταιρείας, σε συνεννόηση µε τους νοµικούς συµβούλους της Αρχής. 
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4.105.14  Αναλύσεις µαζούτ από το χηµείο του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού ∆εκέλειας.  
Σύµφωνα µε έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή για την περίοδο 1.7-30.9.99, εντοπίστηκαν 
διαφορές µεταξύ των αποτελεσµάτων των αναλύσεων του χηµείου της Αρχής στο σταθµό 
∆εκέλειας και εκείνων των ανεξάρτητων αναλυτών SGS Redwood.  Σε ορισµένες περιπτώσεις η 
ανάλυση του χηµείου της Αρχής έδειξε ότι το µαζούτ που παραλήφθηκε, αναφορικά µε την 
ασφαλτίνη, το θειάφι και την πυκνότητα, διέφερε σηµαντικά από τις προδιαγραφές του 
συµβολαίου. 

΄Εχω την άποψη ότι, στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα του χηµείου της Αρχής 
διαφέρουν σηµαντικά από την ανάλυση του ανεξάρτητου αναλυτή, πρέπει να ζητείται ανάλυση 
του διαιτητικού δείγµατος.  Εάν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του χηµείου της Αρχής δεν 
κρίνονται αξιόπιστα, τότε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη δηµιουργία αξιόπιστου 
χηµείου. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι τα αποτελέσµατα του χηµείου της θεωρούνται 
αξιόπιστα, αλλά ταυτόχρονα ετοιµάζεται βελτίωση της διαδικασίας της αποστολής των 
διαιτητικών δειγµάτων στο εξωτερικό, στις περιπτώσεις όπου η ανάλυση του χηµείου της Α.Η.Κ. 
διαφέρει από εκείνη του ανεξάρτητου αναλυτή. 

4.105.15  Απαίτηση Glencore για Gross Calorific Value.  Ο προµηθευτής µαζούτ της Αρχής 
Glencore International απαίτησε από την Αρχή αποζηµίωση ύψους £200.000 για λάθος που 
έγινε από τους ανεξάρτητους αναλυτές SGS Redwood στο «Gross Calorific Value» κατά τα 
τελευταία δύο χρόνια.    

΄Οπως πληροφορήθηκα, η Αρχή απέρριψε το αίτηµα, επειδή δεν υπήρχε το διαιτητικό δείγµα, 
το οποίο καταστράφηκε ένεκα του χρόνου που παρήλθε. 

4.105.16  Καταγραφή µετρητών 

(α) Λογαριασµοί ηλεκτρισµού µε σηµαντικές διακυµάνσεις.  Το µηχανογραφικό κέντρο 
της Αρχής εκδίδει καθηµερινά κατάσταση, στην οποία παρουσιάζονται οι καταναλωτές µε 
σηµαντική διακύµανση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού, και η οποία αποστέλλεται στον Κλάδο 
Καταγραφής Μετρητών για έλεγχο.   

Πιστεύω ότι το σύστηµα χρήζει βελτίωσης, µε τρόπο που να φαίνεται ποιες περιπτώσεις έχουν 
διερευνηθεί, ο τρόπος διερεύνησης, τα αποτελέσµατα κ.τ.λ.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι γίνεται επιτόπια έρευνα για όλους τους µηνιαίους 
καταναλωτές, ενώ για τους υπόλοιπους γίνεται µόνο για όσους παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά, 
επειδή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορο να γίνονται έρευνες για όσους παρουσιάζουν µικρές 
διαφορές. 

(β) Καταγραφή αναδροµικής κατανάλωσης.  Παρατηρήθηκε η ύπαρξη περιπτώσεων 
όπου παρουσιάζεται επί σειρά διµηνιών µειωµένη καταγραφή ηλεκτρισµού, είτε λόγω βλάβης 
στο αριθµητήριο του µετρητή είτε ο δίσκος του µετρητή περιστρέφεται, χωρίς όµως να 
καταγράφεται κατανάλωση, µε αποτέλεσµα να αποστέλλεται λογαριασµός µε µειωµένη ή πάγια 
χρέωση.  Κατά το 1999 στην Επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί 61 τέτοιες περιπτώσεις, σε 
σύγκριση µε 67 κατά το 1998.  Ζήτησα να πληροφορηθώ σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Α.Η.Κ. 
για έγκαιρο εντοπισµό παρόµοιων περιπτώσεων, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
καταγραφή γίνεται κάθε διµηνία, καθώς επίσης και τον τρόπο υπολογισµού της οικονοµικής 
χρέωσης της υπολογιζόµενης αναδροµικής κατανάλωσης.  
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι υπάρχουν παγκύπρια 370 000 πελάτες και ότι 
υπάρχουν οδηγίες στους καταγραφείς µετρητών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιπτώσεις 
µετρητών µε µειωµένη καταγραφή λόγω βλάβης ή άλλων αιτίων. 

4.105.17  Λανθασµένη καταχώριση ενδείξεων µετρητή.  Μετά από αίτηση καταναλωτή το 
Νοέµβριο του 1993 για µεταβίβαση του λογαριασµού του σε άλλο όνοµα, διαπιστώθηκε ότι η 
χρέωση στους λογαριασµούς του καταναλωτή, για την περίοδο από την ηµέρα σύνδεσης του το 
Σεπτέµβριο του 1992, ήταν µειωµένη κατά £28.843,87.  Η χαµηλή χρέωση προέκυψε από 
λάθος στην καταχώριση του συντελεστή πολλαπλασιασµού των ενδείξεων του αντίστοιχου 
συστήµατος µέτρησης, µε αποτέλεσµα να χρεώνεται ο πιο πάνω καταναλωτής µε το 1/10 της 
χρεώσιµης κατανάλωσης.  Όπως πληροφορήθηκα, ο καταναλωτής αρνείται να καταβάλει το πιο 
πάνω ποσό και η Αρχή προσέφυγε εναντίον του µε την αγωγή αρ. 1150794.  Η ακρόαση της 
υπόθεσης ορίστηκε στις 9.11.2000. 

4.105.18  Υλικά αποθήκης 

(α) ∆ιαφορές στα υλικά τα οποία είναι καταχωρισµένα στο µηχανογραφηµένο 
σύστηµα.  Με την ευκαιρία της µετάβασης από το παλαιό στο νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα 
τήρησης των αποθεµάτων, αποφασίστηκε η διενέργεια λεπτοµερούς φυσικού ελέγχου (100%) 
όλων των κωδικοποιηµένων υλικών αποθήκης.  Οι φυσικές καταµετρήσεις έχουν φέρει στην 
επιφάνεια σηµαντικές διαφορές, όπως φαίνεται πιο κάτω:   

Αποθήκη  Ελλείµµατα  Περισσεύµατα 
  £  £ 

Περιφέρεια Λευκωσίας/Κερύνειας  1.996,33  23.410,80 
Περιφέρεια Λεµεσού/Πάφου  71.738,61  62.221,77 
Περιφέρεια Λάρνακας  17.829,59  36.280,94 
  91.564,53  121.913,51 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι διαφορές οφείλονται σε λανθασµένες 
καταχωρίσεις και ότι θα διορθωθούν όταν γίνουν οι τελικές καταχωρίσεις των ποσοτήτων που 
καταµετρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία. 

(β) Υλικά που δεν είναι καταχωρισµένα στο µηχανογραφηµένο σύστηµα της 
αποθήκης αλλά σε χειρόγραφο σύστηµα καρτελών.  Όπως έχω αναφέρει και στην ΄Εκθεση 
µου για το 1998, παρατηρήθηκε ότι µεγάλος αριθµός υλικών (περίπου 1 500 είδη), αξίας 
£1.051.637, µέχρι 31.12.98, δεν είναι καταχωρισµένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
αποθήκης αλλά σε καρτέλες, οι οποίες τηρούνται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής.  Για ποσό 
ύψους £271.207, το οποίο περιλαµβάνεται στα πιο πάνω και αφορά τον υποσταθµό «∆εκέλεια 
Α», υπάρχει πρόνοια διαγραφής του.  ΄Οπως µε διαβεβαίωσε η Αρχή, σε απάντηση της σε 
προηγούµενη µου αναφορά, η εισαγωγή των στοιχείων στο νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα για 
τη διαχείριση υλικών είχε ήδη αρχίσει. Όπως πληροφορήθηκα, η φυσική καταγραφή και η 
σύγκριση µε τα υπάρχοντα στοιχεία συνεχίζεται και δεν έχει συµπληρωθεί µέχρι σήµερα. 

(γ) Υλικά που δεν αξιοποιούνται.  Έχουν εντοπιστεί διάφορα µηχανήµατα/υλικά αποθήκης 
σηµαντικής αξίας, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες για χρόνια, χωρίς να αξιοποιούνται. 

Εισηγήθηκα όπως γίνει ειδική έρευνα για εξακρίβωση όλων των περιπτώσεων αδρανών 
µηχανηµάτων/υλικών κ.τ.λ., µε σκοπό: 
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i. Την εξακρίβωση των λόγων που επιβάλλουν την αγορά τους, και 

ii. τους τρόπους µε τους οποίους προτίθεται η Αρχή να αξιοποιήσει τα πιο πάνω υλικά. 

Επιπρόσθετα εισηγήθηκα όπως τα υλικά διαχωριστούν σε υλικά συντήρησης και σε υλικά 
ανάπτυξης δικτύου.  Υλικά τα οποία αγοράζονται µε την προσφορά, ως µέρος νέου εξοπλισµού 
που εγκαθίσταται, θα µπορούσαν να αποσβένονται µαζί µε τον εξοπλισµό, ανεξάρτητα αν έχουν 
χρησιµοποιηθεί ή όχι.  Νοείται φυσικά ότι τέτοια υλικά θα πρέπει να τηρούνται χωριστά και να 
αναφέρεται ο εξοπλισµός τον οποίο υποστηρίζουν. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, υπάρχουν υλικά που δε χρησιµοποιούνται για 
αρκετά χρόνια, επειδή κρίνονται ως απαραίτητη παρακαταθήκη.  Επίσης, µέρος των υλικών 
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν τα επόµενα 2-3 χρόνια. 

4.105.19  Αγορές χωρίς προσφορές 

(α) Παραγγελία αρ. 242/99.  Με την παραγγελία αυτή, το ∆εκέµβριο 1999 αγοράστηκαν  από 
την Αγγλική εταιρεία W. Lucy & Co Ltd 180 διακόπτες ελαίου, µαζί µε άλλα εξαρτήµατα, ολικής 
αξίας Stg£207.960, χωρίς τη διαδικασία προσφορών.  Παρόµοιοι διακόπτες είχαν αγοραστεί 
γύρω στα τέλη του 1998, κατόπι του διεθνούς διαγωνισµού αρ. 340/98, αλλά σε τιµές κατά 
περίπου 5% φθηνότερες.  Σύµφωνα µε έκθεση αρµόδιας επιτροπής, οι διακόπτες ελαίου 
έπρεπε να προέρχονται από τον κατασκευαστή που προµήθευσε και τους διακόπτες βρόχου.  
Με βάση τα πιο πάνω, εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

(i) Γιατί µε την προσφορά 340/98 ζητήθηκαν µόνο 50 διακόπτες και µερικούς µήνες 
αργότερα ζητήθηκαν 180, χωρίς προσφορές. 

(ii) Γιατί δε ζητούνται προσφορές ταυτόχρονα για διακόπτες βρόχου και διακόπτες ελαίου, µε 
σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων τιµών. 

(β) Παραγγελία αρ. 241/99.  Με την παραγγελία αυτή, τον Οκτώβριο του 1999 αγοράστηκαν 
180 διακόπτες ελαίου, µαζί µε µερικά άλλα εξαρτήµατα, συνολικής αξίας Stg£275.310.  Η αγορά 
έγινε από την Αγγλική εταιρεία Alstom Long & Crawford.  Σύµφωνα µε σχετική έκθεση της 
τεχνικής επιτροπής, στο σύστηµα διανοµής της Αρχής είναι  εγκατεστηµένοι διακόπτες βρόχου 
από τις εταιρείες W. Lucy και Alstom Long & Crawford, συνεπώς και οι διακόπτες ελαίου 
έπρεπε να ήταν του ίδιου κατασκευαστή.  Εγείρονται τα ερωτήµατα: 

(i) Γιατί δε ζητήθηκαν προσφορές εξαρχής για όλους τους διακόπτες. 

(ii) Γιατί δε ζητήθηκε προµήθεια ικανοποιητικού αριθµού διακοπτών ελαίου µε τη διεθνή 
προσφορά αρ. 340/98.   

(γ) Περιπτώσεις αγοράς εξοπλισµού ή άλλων εξαρτηµάτων ψηλού κόστους, χωρίς 
προσφορές, έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν και έχουν αναφερθεί σε προηγούµενες 
εκθέσεις µου. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι, όσο αφορά τις δύο πιο πάνω παραγγελίες, κατά 
τη ζήτηση της διεθνούς προσφοράς αρ. 340/98 τα αποθέµατα είχαν κριθεί ικανοποιητικά και 
αγορά πρόσθετων ποσοτήτων θα δηµιουργούσε αδρανή αποθέµατα και κατάληψη πολύτιµου 
χώρου στις Αποθήκες. 

4.105.20  ∆ιαγωνισµός 348/98.  Ο πιο πάνω διαγωνισµός περιλάµβανε συνολικά 35 είδη 
(γαλβανισµένα υλικά) χωρισµένα σε 5 οµάδες.  Η οµάδα αρ. 3 περιλάµβανε τα είδη 22-32 και 
κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Modern Malleables» των Ινδιών, έναντι ολικού ποσού £140.849.  
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Η εταιρεία «B.B. Price Ltd» της Αγγλίας κατατάχθηκε δεύτερη σε σειρά επιτυχίας, αλλά της 
ανατέθηκε επιπρόσθετη παραγγελία για τα είδη 23, 24 και 31 για ολικό ποσό Stg£52.286.  
Σύµφωνα µε τα ποσά της προσφοράς, αν τα είδη αυτά αγοράζονταν από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη, το αντίστοιχο ποσό θα ανερχόταν στα US$54.873.  Επειδή έχει παρατηρηθεί 
ότι η τακτική αυτή εφαρµόστηκε και σε άλλες προσφορές, εισηγήθηκα όπως στα συµβόλαια 
συµπεριλαµβάνεται όρος που να προνοεί ότι, τυχόν επιπρόσθετο κόστος, που θα προκύπτει 
από τη µη εκτέλεση της προσφοράς, θα επωµίζεται ο προµηθευτής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι επιπρόσθετες αγορές έγιναν επειδή το 
εργοστάσιο της «Modern Malleables» στις Ινδίες πλήγηκε από κυκλώνα και παρατηρήθηκε 
καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών. 

4.105.21  Προσφορά για εκσκαφή χανδάκων στην Επαρχία Λεµεσού, Αρ. ∆ιαγωνισµού 
1309/1999, και Προσφορά αρ. 349/98.  Εκσκαφή χανδάκων στην Επαρχία Λευκωσίας.  
Από τον έλεγχο των εγγράφων και της έκθεσης αξιολόγησης της προσφοράς 1309/99, 
παρατηρήθηκε ότι η Τεχνική Επιτροπή της Αρχής εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς 
σε εταιρεία, η οποία δεν είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτών.  Παρατήρησα ότι η 
ενέργεια αυτή είναι αντίθετη µε τις πρόνοιες των εγγράφων της προσφοράς και τις διατάξεις του 
περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόµου.  Σε απαντητική του επιστολή ο ∆ιευθυντής 
Μεταφοράς/∆ιανοµής της Αρχής πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι οι πιο πάνω 
παρατηρήσεις έχουν σηµειωθεί και θα ακολουθούνται στους µελλοντικούς διαγωνισµούς της 
Αρχής. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, στην ίδια εταιρεία κατακυρώθηκε η προσφορά αρ. 349/98 (εκσκαφή 
χανδάκων και τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων στην Περιφέρεια Λευκωσίας). 

Από µελέτη του φακέλου της προσφοράς παρατηρήθηκε ότι στις 17.1.2000 τόσο ο Νοµικός 
Σύµβουλος της Αρχής όσο και ο Νοµικός/Β. Γραµµατέας γνωµάτευσαν ότι η πιο πάνω εταιρεία 
«δεν ενοµιµοποιείτο να µετάσχει στους υπό αναφορά διαγωνισµούς και έπρεπε να αποκλεισθεί 
ευθύς εξαρχής».  Επίσης ανέφεραν ότι η Αρχή ήταν υπόχρεη να ανακαλέσει αµέσως και τις δύο 
διοικητικές πράξεις (εννοώντας τις προσφορές 1309/99 της Λεµεσού και 349/98 της 
Λευκωσίας), χωρίς τούτο να γίνει. Επίσης, εναντίον της απόφασης της Αρχής για την προσφορά 
1309/99 έχει καταχωριστεί η προσφυγή αρ. 245/2000 στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι για την κατακύρωση του διαγωνισµού λήφθηκε 
υπόψη ότι οι εν λόγω εταιρείες συνεργάζονταν µε άλλες που ήταν εγγεγραµµένες στο Μητρώο 
Εργοληπτών.  Επίσης ανέφερε ότι έχει ετοιµαστεί σχετική έκθεση για εξασφάλιση της αναγκαίας 
έγκρισης από τα αρµόδια Σώµατα της Α.Η.Κ., για ανάκληση των αποφάσεων και προκήρυξη 
νέων διαγωνισµών. 

4.105.22  Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού 

(α) Γενικά.  Το έργο αποτελείται από 11 συµβόλαια µε ολική δαπάνη, σύµφωνα µε τις τιµές 
των συµβολαίων, £142.864.238.  Το κόστος των εργασιών αναµένεται να αυξηθεί κατά £5,5 εκ. 
λόγω αλλαγών στα σχέδια, ενώ οι διάφοροι εργολάβοι έχουν υποβάλει ή προτίθενται να 
υποβάλουν απαιτήσεις ύψους περίπου £15 εκ.  Η µονάδα αρ.1 συνδέθηκε µε το Σύστηµα της 
Αρχής στις 20.12.1999, παρουσίασε προβλήµατα, αποσυνδέθηκε και δε συνδέθηκε µέχρι 
σήµερα.  Η εµπορική λειτουργία της µονάδας εκτιµάται ότι θα µετατεθεί από τις 18.11.1999 στον 
Ιούνιο 2000, µε καθυστέρηση 7 µηνών, ενώ η εµπορική λειτουργία της µονάδας αρ. 2 εκτιµάται 
ότι θα µετατεθεί από τις 17.2.2000 στον Ιούνιο 2000, µε καθυστέρηση 4 µηνών. 
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(β) Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Αρ. Συµβολαίου 302/96.  Το κόστος των εργασιών, το 
οποίο µε βάση το συµβόλαιο είναι £21.934.000, αναµένεται να αυξηθεί κατά περίπου £3 εκ.  Η 
επιπλέον δαπάνη οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µεγέθους των κτιρίων και των βάσεων των 
στροβιλογεννητριών, λόγω του ότι τα αρχικά σχέδια δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του 
εξοπλισµού και των µηχανηµάτων του σταθµού, τα οποία κατακυρώθηκαν µε ξεχωριστές 
προσφορές.  Ο εργολάβος αναµένεται να υποβάλει απαιτήσεις για οικονοµικές αποζηµιώσεις, 
λόγω καθυστερήσεων και άλλων θεµάτων ύψους περίπου £7,8 εκ. 

(γ) Καθυστερήσεις.  Στο έργο έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές καθυστερήσεις οι οποίες 
οφείλονται σε αλλαγές, αλλά και σε υπαιτιότητα του εργολάβου.  Στο µεταξύ, επειδή η 
καθυστέρηση των έργων επηρεάζει την πρόοδο των άλλων συµβολαίων και τη συµπλήρωση 
του Σταθµού, η Αρχή έκανε ειδική συµφωνία µε τον εργολάβο για την επιτάχυνση και έγκαιρη 
συµπλήρωση των διαφόρων τµηµάτων του έργου. 

4.105.23  Ανέγερση Κτιρίου και άλλων εργασιών στον Υποσταθµό  «Ανατολικού».  Από 
τον έλεγχο του Τελικού Λογαριασµού παρατηρήθηκε αντίφαση σε δύο πρόνοιες του 
συµβολαίου αναφορικά µε τις τιµές µονάδας που χρησιµοποιούνται για σκοπούς 
προσθαφαιρέσεων, η οποία επηρεάζει την κοστολόγηση των αλλαγών.  Για αποφυγή 
παρόµοιων προβληµάτων, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως οι πρόνοιες του συµβολαίου 
διευκρινιστούν, ώστε η τιµολόγηση των αλλαγών και προσθαφαιρέσεων να γίνεται µε βάση τις 
τιµές µονάδας που υποβάλλουν οι προσφοροδότες και οι οποίες πρέπει να συνάδουν µε το 
ολικό ποσό της προσφοράς.  Η πιο πάνω εισήγηση διασφαλίζει τα συµφέροντα της Αρχής και 
είναι σύµφωνη µε την ορθή πρακτική.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι έγιναν σηµαντικές αλλαγές στις 
εξωτερικές εργασίες (αξίας περίπου £49.000) χωρίς την έγκριση του εργοδότη.  Κατά την 
άποψη της Υπηρεσίας µου, αλλαγές των σχεδίων και προδιαγραφών, πέρα από ένα 
καθορισµένο ποσό, θα πρέπει να εξετάζονται και τυγχάνουν της έγκρισης Ειδικής Επιτροπής.  

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου και έχει προβεί 
στην απαιτούµενη τροποποίηση των εγγράφων των προσφορών.  Παράλληλα το Συµβούλιο 
της Αρχής αποφάσισε όπως οι τροποποιήσεις στα έργα εγκρίνονται, ανάλογα µε το ύψος της 
δαπάνης, από το ∆ιευθυντή ΄Εργου, τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τµήµατος ή από Επιτροπή, 
αποτελούµενη από το Γενικό ∆ιευθυντή, το ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον αρµόδιο 
∆ιευθυντή Τµήµατος. 

4.105.24  Περιεκτική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων.  Με τη λήξη του συµβολαίου της πιο 
πάνω ασφάλειας και µετά από εισήγηση µου, η Αρχή αποφάσισε να ανανεώσει την κάλυψη 
µέσω προσφορών, αντί µέσω ασφαλιστικών αντιπροσώπων.  Μετά από διαγωνισµό, η 
προσφορά κατακυρώθηκε απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία American Home Insurance Co.  
Αποτέλεσµα της πιο πάνω ενέργειας ήταν η µείωση στο ασφάλιστρο, από £280.989 για την 
περίοδο 1.1.98-31.12.98 σε £200.906 για την περίοδο 1.4.99-31.3.02. 

Μέρος Β 

4.105.25  Αναθεωρήσεις Σχεδίων Υπηρεσίας - Τροποποίηση Σχεδίων Υπηρεσίας 
Λογιστικού Λειτουργού και Γραµµατειακού Λειτουργού (Κλίµακες Α8-Α9).  Σύµφωνα µε 
τροποποιήσεις των πιο πάνω Σχεδίων Υπηρεσίας, υπάλληλοι, µε συνολική υπηρεσία 10 ετών 
στη θέση Γραφέα ή και στις προηγούµενες θέσεις Γραφέα 1ης και 2ης Τάξης, είναι δικαιούχοι 
προαγωγής στις θέσεις Λογιστικού ή Γραµµατειακού Λειτουργού.  Επίσης, όπου ο αριθµός των 
αιτητών είναι µικρότερος από τον προβλεπόµενο στους Κανονισµούς, θα γίνονται δεκτές 
αιτήσεις και από υπαλλήλους µε 8 έτη συνολικής υπηρεσίας. 
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Τούτο είχε ως επακόλουθο την προαγωγή αρκετών υπαλλήλων από τις κλίµακες Α2-Α5-Α7 στις 
κλίµακες Α8-Α9, µε σηµαντική επιβάρυνση των Κονδυλίων της Αρχής. 

Στην ΄Εκθεση µου για το 1998 εξέφρασα την άποψη ότι η τροποποίηση βασικών προνοιών των 
σχεδίων υπηρεσίας (εκτός από την περίπτωση τροποποίησης κατηγορίας θέσεως µε τη 
σύµφωνη γνώµη Αρχής και Συντεχνιών) πρέπει να εγκρίνεται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Η άποψη του Συµβουλίου ότι οι τροποποιήσεις δεν υπόκεινται στην έγκριση 
της Βουλής, σύµφωνα µε το Νόµο 157/90, συµπίπτει µε τη γνωµάτευση των Νοµικών 
Συµβούλων της Αρχής, οι οποίοι µε επιστολή τους ηµ. 8.6.99 γνωµάτευσαν σχετικά µε το θέµα.   
Εισηγήθηκα όπως, για λόγους χρηστής διοίκησης, οι αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις Σχεδίων 
Υπηρεσίας υποβάλλονται για έγκριση στη Βουλή, αφού πρώτα γίνει η αναγκαία τροποποίηση 
του εν λόγω Νόµου. 

4.105.26  Υπερωριακή αµοιβή ανώτερων λειτουργών της Αρχής.  Μέχρι σήµερα δεν 
υιοθετήθηκαν Κανονισµοί, όπως εισηγήθηκα και σε προηγούµενες επιστολές µου, που να 
καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα καταβάλλεται υπερωριακή αποζηµίωση. 
Η έλλειψη Κανονισµών για το θέµα οδήγησε παλαιότερα σε καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον 
της Αρχής για υπερωρίες που αφορούσαν πρώην ∆ιευθυντές ή Γενικούς ∆ιευθυντές. 

Σχετική µε το θέµα είναι και η γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής αρ. Φακ. 
ΑΗΚ/1193/ΚΣ ηµερ. 17.11.98, όπου σαφώς αναφέρεται ότι «... µόνο µε σχετική τροποποίηση 
των Κανονισµών µπορούν να τεθούν κάποια όρια στην άσκηση του δικαιώµατος επί της 
υπερωριακής αµοιβής ...». 

Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι το θέµα των υπερωριών εξετάζεται στα πλαίσια της 
αναθεώρησης των Κανονισµών που βρίσκεται υπό εξέλιξη. 

4.105.27  Προσφορά 305/95 - Ατµολέβητες και συναφής εξοπλισµός-Η/Σ Βασιλικού.  Η πιο πάνω 
προσφορά κατακυρώθηκε στις 21.2.97 στην εταιρεία «Austrian Energy» έναντι ολικού ποσού 
£34.963.157, στο οποίο περιλαµβάνεται έκπτωση, µε πρόσφατες ισοτιµίες ύψους περίπου 
£493.000 (ATS 11.700.000).  Η Αρχή διεκδίκησε επιπρόσθετη έκπτωση ύψους περίπου 
£1.353.000,  την οποία η εταιρεία αµφισβήτησε, µε αποτέλεσµα να συµφωνηθεί όπως το θέµα  
παραπεµφθεί σε διαιτησία. 

Η τραπεζική εγγύηση που όφειλε να καταθέσει η Austrian Energy έχει κατατεθεί στις 25.8.99, µε 
ηµεροµηνία λήξης 31.10.2000, ενώ το θέµα της διαιτησίας παραµένει σε εκκρεµότητα. 

4.105.28  Λανθασµένη καταγραφή.  Τον Αύγουστο του 1974 εγκαταστάθηκαν στα υποστατικά 
µεταλλευτικής εταιρείας νέοι µετρητές.  Μετά από έλεγχο των µετρητών που έγινε τον Απρίλιο 
του 1988, διαπιστώθηκε ότι αυτοί κατέγραφαν ενδείξεις χαµηλότερες των πραγµατικών, µε 
αποτέλεσµα να µη γίνεται η κανονική χρέωση.  Η Αρχή υπολόγισε την αξία της ηλεκτρικής 
ενέργειας που δε χρεώθηκε σε £874.334 και ζητήθηκε από την εταιρεία να καταβάλει το ποσό 
αυτό, µαζί µε τόκους.  Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της υπόθεσης µε την παρουσίαση των 
τελικών αγορεύσεων και από τις δύο πλευρές.  Το ∆ικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του. 

4.105.29  Εκκρεµείς απαιτήσεις της Αρχής έναντι προµηθευτών και ασφαλειών. Σχετικά 
µε την ασφαλιστική απαίτηση MC-4-91 Voest Alpine Interlarding Austria, ύψους £19.316, από 
τους Ορφανίδη & Μουράτ, οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Αρχής έχουν τη γνώµη ότι δεν ενδείκνυται 
η αξίωση µε δικαστικά µέτρα, τόσο λόγω της πιθανότητας µη απόδειξης της απαίτησης, όσο και 
για το ότι τα έξοδα πιθανόν να υπερκαλύψουν την απαίτηση.  H Aρχή συµψήφισε το ποσό των 
£15.499,20 έναντι οφειλών της προς τους Ορφανίδη & Μουράτ που αφορούσαν ασφάλιστρα 
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πριν από τις 31.12.97.  Όπως πληροφορήθηκα, κατά το 1999 διαγράφηκε και το υπόλοιπο της 
απαίτησης της Αρχής που ανέρχεται στις £3.816,62. 

4.105.30  Ασφάλεια έναντι τρίτων.  Με τη λήξη του συµβολαίου της πιο πάνω ασφάλειας, 
προκηρύχθηκαν δύο είδη προσφορών, ένα µε δικαίωµα διακοπής συµβολαίου και ένα χωρίς 
τέτοιο δικαίωµα.  Η προσφορά κατακυρώθηκε σε ασφαλιστική εταιρεία, µε δικαίωµα διακοπής 
συµβολαίου, λόγω χαµηλότερου κόστους. 

Ως αποτέλεσµα εισήγησης µου, ότι οι όροι του συµβολαίου πρέπει να παρέχουν στην Αρχή 
ικανοποιητικό χρόνο για προκήρυξη προσφορών, έχει τροποποιηθεί η σχετική πρόνοια και η 
προθεσµία 7ήµερης προειδοποίησης που ίσχυε προηγουµένως µετατράπηκε σε 30 ηµερών. 

4.105.31  Καθυστέρηση διευθέτησης απαιτήσεων προς ασφαλιστική εταιρεία.  Μετά τη 
διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στα περίπου  2/3 της Κύπρου, που σηµειώθηκε στις 
5.8.96, υποβλήθηκαν από καταναλωτές απαιτήσεις για αποζηµιώσεις ύψους £190.269.  Τελικά 
η Αρχή πλήρωσε ποσό £77.017, ενώ δύο υποθέσεις, που αφορούν συνολικά ποσό £25.171, 
εκκρεµούν και τις χειρίζονται οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Αρχής.  Στις 20.5.98 υποβλήθηκε 
απαίτηση προς την ασφαλιστική εταιρεία για ποσό ύψους £92.017 (£77.017 που πληρώθηκαν, 
πλέον £15.000 έξοδα της Αρχής), χωρίς να έχει ακόµη εισπραχθεί το ποσό αυτό. 

Μετά από εξώδικη διευθέτηση, η Αρχή εισέπραξε στις 20.4.99 το ποσό των £50.000 για πλήρη 
διακανονισµό του θέµατος. 

4.105.32  Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων.  Η Αρχή συνήψε για την περίοδο 1.1.91-
31.12.95 συµβόλαιο µε δυο ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση όλων των κτιρίων, 
µηχανηµάτων και αποθεµάτων της, έναντι πυρός και άλλων κινδύνων.  Το Σεπτέµβριο του 1993 
οι δυο ασφαλιστικές εταιρείες ειδοποίησαν ότι από 1.1.94 θα τερµάτιζαν το συµβόλαιο και η 
Αρχή, προ του κινδύνου να µείνει ασφαλιστικά ακάλυπτη, προχώρησε στην εξεύρεση νέων 
ασφαλιστών, µε τους οποίους συνήψε νέα συµβόλαια για πενταετή περίοδο, µε αυξηµένα όµως 
ασφάλιστρα, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετη δαπάνη £120.000 για τα έτη 1994-
1995.  Η υπόθεση εκκρεµεί στο δικαστήριο και, ενώ ορίστηκε για περαιτέρω ακρόαση για τις 
10.5.2000, οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες παρουσιάστηκαν πρόθυµες για εξώδικη διευθέτηση. 

4.105.33  Παροχή άτοκων δανείων σε υπαλλήλους για αγορά οχηµάτων.   Το Μάιο του 
1994 έγινε συµφωνία µε τις Συντεχνίες για την αναθεώρηση ορισµένων όρων που διέπουν την 
παροχή των πιο πάνω άτοκων δανείων, όπως το ύψος του δανείου, ο αριθµός των µηνιαίων 
δόσεων αποπληρωµής κ.τ.λ., η οποία τέθηκε αµέσως σε εφαρµογή, χωρίς όµως να γίνει και η 
σχετική τροποποίηση του Κανονισµού 43 των περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (΄Οροι 
Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1986, ο οποίος αναφέρεται στο θέµα αυτό.  ΄Οπως έχω 
πληροφορηθεί, η διαδικασία προώθησης στη Βουλή τόσο του πιο πάνω Κανονισµού, όσο και 
µερικών άλλων, για έγκριση, εκκρεµεί εδώ και χρόνια. 

4.105.34  ΄Εξοδα ταξιδιών στο εξωτερικό.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου υπέδειξα όπως 
όλα τα έξοδα που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό παρουσιάζονται σε ειδικό ΄Αρθρο του 
Προϋπολογισµού, αντί να χρεώνονται σε διάφορα Κονδύλια. Σε απάντηση του Προέδρου της 
Αρχής αναφέρθηκε ότι το θέµα θα µελετηθεί µε την εισαγωγή του νέου Συστήµατος 
Πληροφορικής.  Παρατήρησα ότι, παρόλο που το Σύστηµα Πληροφορικής έχει εφαρµοστεί το 
Μάρτιο του 1999, εντούτοις συνεχίζεται η προηγούµενη τακτική.   Ο Πρόεδρος της Αρχής µε 
πληροφόρησε ότι η Αρχή έχει ήδη αποφασίσει να εφαρµόσει την εισήγησή µου. 
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4.105.35  Μελέτη για αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση της Αρχής.  Η Αρχή ανέθεσε σε ξένο 
οίκο την ετοιµασία µελέτης για την αναδιάρθρωση της Αρχής, έναντι δαπάνης £158.000, η 
οποία όµως δεν έχει ακόµα αξιοποιηθεί.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι άρχισε η 
εξέταση της µελέτης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

4.105.36  Αγορά γης από την Αρχή Ηλεκτρισµού για ανέγερση Γραφείων στη Λεµεσό.  Το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 48.611 ηµερ. 5.11.98, ενέκρινε τη συµφωνία 
που επιτεύχθηκε µεταξύ του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της 
Μητρόπολης Λεµεσού.  Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε στην Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό 
£1.100.000 στις 28.9.99, ενώ στις 27.9.99 ενέγραψε στο όνοµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
εννέα οικόπεδα αξίας £325.415, ποσό το οποίο δεν είχε ακόµη καταβληθεί στην Αρχή. 

4.105.37  Συµβατότητα εξοπλισµού ή/και λογισµικού µε το έτος 2000.  Η Αρχή ανέθεσε σε 
ξένους συµβούλους την υποβολή µελέτης για τη συµβατότητα του εξοπλισµού/λογισµικού µε το 
έτος 2000, έναντι αµοιβής Stg£175.000.  Η έκθεση αποπερατώθηκε τον Ιούνιο 1999 και 
υποβλήθηκε προς την Αρχή τον Ιούλιο 1999.  Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έκθεσης, η Αρχή 
δεν αναµενόταν να αντιµετωπίσει, και πράγµατι δεν αντιµετώπισε, οποιαδήποτε προβλήµατα. 

4.105.38  Μητρώο συµβολαίων.  Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι, µε την εισαγωγή του νέου 
συστήµατος πληροφορικής, θα υιοθετείτο η εισήγηση µου για τη δηµιουργία µητρώου 
συµβολαίων, εντούτοις δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για το σκοπό αυτό. 

4.106  ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

4.106.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £256.971, σε σύγκριση 
µε £194.376 κατά το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £62.595  ή 32,2%.  Το πλεόνασµα 
προέκυψε µετά την αφαίρεση εταιρικού φόρου και εισφοράς για την άµυνα, συνολικού ύψους 
£79.780, για ενδεχόµενη υποχρέωση της Αρχής µέχρι 31.12.99. 

Σηµειώνεται ότι στους λογαριασµούς τόσο του 1999 όσο και του 1998 δεν περιλαµβάνεται 
πρόνοια για αναβαλλόµενη φορολογία, για την οποία οι σχετικοί υπολογισµοί και για τα δύο έτη 
δεν είχαν ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία ετοιµασίας της ΄Εκθεσης µου. 

(β) ΄Ελλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.99 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Αρχής 
ανέρχονταν σε £723.049, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £722.269, δηλαδή υπήρχε 
έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £780 (£226.074 στις 31.12.98). 

(γ) 'Εσοδα.  Τα έσοδα της Αρχής, εκτός από την κρατική χορηγία, ανήλθαν σε £1.794.362, 
σε σύγκριση µε £1.689.508 κατά  το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £104.854 ή  6,2%, που 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από δικαιώµατα συµµετοχής (£124.170). 

(δ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.518.302, σε σύγκριση µε £1.506.515 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £11.787 ή 0,8%. 

(ε) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Αρχής 
ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £684.090, σε σύγκριση µε £827.100 το 1998. 

(στ) Κυβερνητική επιχορήγηση επιτοκίου.  Για το 1999 η κυβερνητική επιχορήγηση για 
τους τόκους δανείων ήταν £60.691, σε σύγκριση µε £68.691 το 1998. 
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(ζ) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.99 υπήρχαν κυβερνητικές εγγυήσεις £951.711, 
σχετικά µε δάνεια από την Τράπεζα Κύπρου (£193.489), τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
(£602.000) και για απαίτηση τόκων παλαιού δανείου της Λαϊκής Τράπεζας (£156.222).  Το 
αντίστοιχο ποσό για το 1998 ήταν £1.135.383. 

(η) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,00 0,70 
∆απάνες Προσωπικού προς 'Εξοδα 37,9% 36,5% 

4.106.2  Προϋπολογισµός 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για 
το 1999 εγκρίθηκε έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στις 28.7.98 και υποβλήθηκε 
στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 29.7.98.  Σύµφωνα µε τον περί 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµο, ο Προϋπολογισµός 
της Αρχής έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.98, ενώ 
κατατέθηκε στις 17.6.99 και ψηφίστηκε σε Νόµο (αρ. 34(ΙΙ)/99) στις 8.7.99, ο οποίος 
δηµοσιεύτηκε στις 16.7.99.  ∆εδοµένου ότι η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1999, οι δαπάνες της Αρχής για την περίοδο 1.3 -16.7.99 δεν ήταν 
νοµικά καλυµµένες. 

(β) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Σε δεκαεπτά Κονδύλια του Προϋπολογισµού 
σηµειώθηκαν υπερβάσεις εξόδων συνολικού ύψους £75.153, οι οποίες καλύφθηκαν µε 
µεταφορές εξοικονοµήσεων από άλλα Κονδύλια και από τις Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 
Αποθεµατικό. Οι πιο πάνω υπερβάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στις 
27.7.2000 και ζητήθηκε καλυπτική έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού. 

4.106.3  Προσωπικό.  Η Αρχή εργοδοτούσε 22 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις 
(περιλαµβανοµένων και των επτά έκτακτων που µονιµοποιήθηκαν στις 16.4.99) και εννέα 
εργάτες.  Εργοδοτούσε επίσης, κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκθέσεων, 43 άτοµα.  Το 
σύνολο των δαπανών για µισθούς και ηµεροµίσθια ήταν £575.174, σε σύγκριση µε £550.034 το 
1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £25.140 ή 4,6%.  Στις δαπάνες περιλαµβάνεται ποσό 
£29.542 (£29.919 το 1998) για υπερωριακή απασχόληση. 

4.106.4  Χρεώστες.  Στις 31.12.99 εκκρεµούσε η είσπραξη του ποσού των £273.202, σε 
σύγκριση µε £228.356 το 1998, που αντιπροσωπεύει, κυρίως, υποχρεώσεις εκθετών, οι οποίες, 
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, έπρεπε να τακτοποιούνται έγκαιρα. Περιλαµβάνεται επίσης 
ποσό £33.671 που οφείλεται για τη χρήση χώρου κατά το ∆εκέµβριο 1997, για τη διοργάνωση 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, καθώς και µικρά ποσά που εκκρεµούν για αρκετά χρόνια, τα οποία 
πρέπει να διερευνηθούν και τακτοποιηθούν ανάλογα.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε 
το Σεπτέµβριο 2000, ότι το ποσό των £33.671 δεν πρέπει να θεωρείται εισπράξιµο και θα 
ζητηθεί έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 
διαγραφή του, µε βάση τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας. 

4.106.5  Επισφαλείς χρεώστες.  Στις 31.12.99 η συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες ήταν ύψους £71.047 (£57.800 το 1998), µεγάλο µέρος της οποίας αφορά 
περιπτώσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίου για είσπραξη, χωρίς όµως 
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αποτέλεσµα.   Εισηγήθηκα όπως, σε συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους της Αρχής, 
εφαρµοστούν τροποποιηµένες διαδικασίες για έγκαιρη είσπραξη των οφειλόµενων δικαιωµάτων 
και προωθηθούν νοµικά µέτρα, σε σχέση µε τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν.  Ο Πρόεδρος της 
Αρχής µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2000, ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για είσπραξη 
και τελική τακτοποίηση των οφειλών, στα πλαίσια των εισηγήσεων µας. 

Μέρος  Β 

4.106.6  ∆ικαιώµατα συµµετοχής εκθετών.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι δεν 
εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι πρόνοιες των Κανονισµών Συµµετοχής, για είσπραξη 
του δικαιώµατος συµµετοχής και την επιβολή τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης.  Η Αρχή 
µελετά το ενδεχόµενο τροποποίησης των Κανονισµών, αν θεωρηθεί ότι µια τέτοια διευθέτηση δε 
θα επηρεάσει δυσµενώς τις συµµετοχές.  Η κατάσταση εξακολουθεί να παραµένει η ίδια. 

4.106.7  Υπερωριακή εργασία κατά την Ετήσια Γενική ΄Εκθεση.   Σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 58 των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 
(΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1977, οι υπάλληλοι, αν τούτο ήθελε ζητηθεί από την Αρχή, 
θα εργάζονται πέρα από τις κανονικές ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής 
΄Εκθεσης, για περίοδο δυο εβδοµάδων πριν και µιας εβδοµάδας µετά, χωρίς επιπρόσθετη 
αµοιβή. 

Σε αντίθεση µε την πιο πάνω πρόνοια των Κανονισµών, η σύµβαση µεταξύ της Αρχής και των 
Συντεχνιών του προσωπικού προνοεί την πληρωµή του 75% της υπερωριακής απασχόλησης 
σε χρήµα και του 25% σε παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.  Προνοεί επίσης ότι το µέρος του 
25%, που θα παραµείνει σε πίστη των υπαλλήλων µέχρι την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους, 
θα πληρώνεται σε χρήµα.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η πληρωµή που γίνεται το Μάρτιο του 
επόµενου έτους γίνεται µε βάση τη µισθοδοσία του µήνα αυτού, αντί µε βάση τη µισθοδοσία της 
περιόδου της υπερωριακής απασχόλησης (Μάιο - Ιούνιο του προηγούµενου έτους).  Η ίδια 
τακτική συνεχίστηκε και το 1999.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι, σχετικά µε τη 
µέθοδο πληρωµής του 25%, θα καταβληθεί προσπάθεια για ρύθµιση του θέµατος, στα πλαίσια 
της επόµενης συλλογικής σύµβασης, η οποία θα τεθεί σε εφαρµογή από 1.1.2001. 

Στο µεταξύ, το Μάιο 2000 υποβλήθηκε από την Αρχή προς το Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού Σχέδιο Τροποποιητικού Κανονισµού, που προνοεί ότι ο χρόνος της 
πιο πάνω υπερωριακής απασχόλησης θα αποζηµιώνεται κατά τρόπο που θα αποφασίζει η ίδια 
η Αρχή. 

4.106.8  Περιουσιακά στοιχεία 

(α) Μίσθωση γης.  Η µίσθωση της γης που χρησιµοποιείται για τη διοργάνωση των 
εκθέσεων δεν έχει ακόµη εγγραφεί στο όνοµα της Αρχής.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε 
πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2000, ότι η Αρχή θα εξετάσει το θέµα από νοµικής και οικονοµικής 
πλευράς και θα ενεργήσει ανάλογα. 

(β) Φυσική καταµέτρηση.  ∆εν έχει γίνει για αρκετά χρόνια φυσική καταµέτρηση της κινητής 
περιουσίας της Αρχής, µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφορών µε το µητρώο περιουσιακών 
στοιχείων.  Αντιλαµβάνοµαι ότι η εργασία της καταµέτρησης της κινητής περιουσίας και η 
αντιπαραβολή της µε το µητρώο έχει αρχίσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη. 

4.106.9  'Αδειες οικοδοµής.  ∆εν έχουν ακόµη εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής από την 
Αρµόδια Αρχή για αρκετά περίπτερα που ανεγέρθηκαν στο χώρο της Αρχής.  Ο Πρόεδρος της 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

260 

Αρχής µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2000, ότι η Αρχή θα εξετάσει το θέµα και θα ενεγήσει 
ανάλογα. 

4.106.10  ∆ιαφηµιστικοί χώροι.  ΄Οπως έχω υποδείξει και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, θα 
πρέπει να µελετηθούν τρόποι για καλύτερη αξιοποίηση όλων των διαφηµιστικών χώρων.  Ο 
Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2000, ότι η Αρχή συνεχίζει την 
προσπάθεια της για την προσέλκυση διαφηµιζόµενων, προσφέροντας ειδικά πακέτα, αλλά εκ 
των πραγµάτων φάνηκε αδύνατη η ενοικίαση µεγάλου αριθµού πινακίδων, επειδή βρίσκονται σε 
µη περίοπτα σηµεία του περιτοιχίσµατος και δεν προσελκύουν ενδιαφέρον.  Παρά τις πιο πάνω 
προσπάθειες της Αρχής για τη διάθεση των 142 ειδικών διαφηµιστικών χώρων που διαθέτει, 
ενοικιάστηκαν µέσα στο 1999 µόνο 69 (76 το 1998). 

4.106.11  Ωφελήµατα προσωπικού.  'Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες µου Εκθέσεις, 
αρκετά ωφελήµατα προσωπικού παρέχονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες των συλλογικών 
συµβάσεων, χωρίς αυτά να καλύπτονται από τους Κανονισµούς της Αρχής.  Η Αρχή προέβη σε 
ενέργειες για τροποποίηση των Κανονισµών, αλλά η Κυβέρνηση δε συµφώνησε µε την 
τροποποίηση τους. .  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2000, ότι θα 
επαναφέρει το θέµα της τροποποίησης των Κανονισµών στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού. 

4.107  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.107.1  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής 
για το 1999 υποβλήθηκε έγκαιρα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων στις 23.9.98 και στη 
Βουλή στις 21.1.99.  Τελικά ψηφίστηκε σε νόµο στις 12.3.99.  Σηµειώνεται ότι ο 
Προϋπολογισµός της Αρχής, για το οικονοµικό έτος 1998, δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή µέχρι 
σήµερα. 

4.107.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το λειτουργικό πλεόνασµα µετά την αφαίρεση των τόκων ανήλθε 
σε £1.213.602, σε σύγκριση µε £258.404 το 1998. Μετά την προσθήκη συναλλαγµατικής ζηµιάς 
ύψους £6.065.569 (1998 κέρδος  £389.902), προέκυψε ζηµιά £4.851.967, σε σύγκριση µε 
κέρδος  £648.306 το 1998. 

(β) 'Εσοδα. Τα έσοδα ανήλθαν σε £16.601.224, σε σύγκριση µε £15.988.236 το 1998, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £612.988 ή ποσοστό 3,7%. 

(γ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα, περιλαµβανοµένων των τόκων για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
ήταν £15.387.622, σε σύγκριση µε £15.729.832 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £342.210 
ή ποσοστό 2,2%. 

(δ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.99 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της 
Αρχής ανέρχονταν σε £52.003.195, περιλαµβανοµένων £5.584.422, που οφείλονται στην 
Κυβέρνηση για τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων κατά την ίδρυση της Αρχής το 1976.  
Για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Αρχής, ύψους £46.418.773, υπάρχουν κυβερνητικές 
εγγυήσεις. 

(ε) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 
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 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  

0,57 
 

1,32 
Αποδοχές Προσωπικού προς 'Εξοδα (εκτός αποσβέσεων 
και τόκων) 

 
67,22% 

 
66,61% 

Καθαρό (΄Ελλειµµα)/Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο 

 
(6,1%) 

 
0,7% 

4.107.3  Προσωπικό και απολαβές.  Οι οργανικές θέσεις της Αρχής ανέρχονταν σε 390, από 
τις οποίες οι 112 ήταν κενές.  Επίσης, υπηρετούσαν εννέα άτοµα πάνω σε έκτακτη βάση.  Οι  
δαπάνες για απολαβές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων των υπερωριών, του 13ου µισθού 
και των εισφορών της Αρχής σε διάφορα Ταµεία, ανήλθαν σε £6.044.506, σε σύγκριση µε 
£6.010.975 το 1998.  Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο µέσος όρος κόστους εργοδότησης ανά 
υπάλληλο ανήλθε σε £21.061 ετησίως.  Τα κυριότερα επιδόµατα και εισφορές της Αρχής σε 
διάφορα Ταµεία ήταν τα πιο κάτω: 
 1999 1998 
 £ £ 
Υπερωρίες 1.142.554 1.099.445 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 436.957 430.489 
Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 58.016 57.026 
Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης 24.188 23.774 
'Εξοδα για στολές 16.194 25.058 
Εισφορά Ιατρικής Περίθαλψης 300.152 284.725 
Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων 40.370 40.795 
'Εκτακτη Εισφορά για την 'Αµυνα 156.826 128.065 

4.107.4  ∆απάνες για υπερωριακή απασχόληση στο Τµήµα Εκµετάλλευσης.  Οι δαπάνες 
για υπερωριακή απασχόληση στο Τµήµα Εκµετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των £1.129.983, 
σε σύγκριση µε £1.086.821 το 1998, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα από υπερωριακή απασχόληση, 
που προέρχονται κυρίως από υπηρεσίες που προσφέρονται σε ιδιώτες,  ήταν £759.188, σε 
σύγκριση µε £732.223 για το 1998.  Σηµειώνεται ότι τα εισπρακτέα τέλη δεν έχουν αναθεωρηθεί 
από 1.6.92.  'Οπως προκύπτει, το ποσό που δαπανήθηκε το 1999 ήταν µεγαλύτερο κατά 
£370.795 από εκείνο που εισπράχθηκε. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την εισαγωγή 
του συστήµατος βάρδιας, που αναµένεται να απαµβλύνει το πρόβληµα σε κάποιο βαθµό, και 
δόθηκαν οδηγίες για τη λήψη µέτρων για µείωση των υπερωριών. 

4.107.5  Αξιοποίηση νέου σταθµού στο λιµάνι Λεµεσού.  Από την έναρξη της λειτουργίας 
του το 1996 µέχρι σήµερα, ο πιο πάνω σταθµός, για την κατασκευή του οποίου δαπανήθηκε 
ποσό περίπου £75 εκ., δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως και δεν έχει ακόµα αποφέρει τα 
αναµενόµενα οφέλη.  Σύµφωνα µε τη µελέτη του ξένου εµπειρογνώµονα για την οικονοµική 
βιωσιµότητα της επέκτασης του λιµανιού, το όλο έργο θα ήταν βιώσιµο αν η Αρχή προέβαινε σε 
ριζική αναθεώρηση των δικαιωµάτων της, πράγµα το οποίο δεν έγινε. 
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Ζήτησα να πληροφορηθώ για τα µέτρα που προτίθεται να πάρει η Αρχή για καλύτερη 
αξιοποίηση του νέου σταθµού και πληροφορήθηκα ότι η Αρχή, σε συνεργασία µε το αρµόδιο 
Υπουργείο, καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για επίλυση των προβληµάτων που 
σχετίζονται, τόσο µε το εσωτερικό όσο και µε το εξωτερικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο 
λειτουργεί η Αρχή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση µεγαλύτερου όγκου 
διαµετακοµιστικού εµπορίου, που, όπως είναι γνωστό, ήταν και ο κύριος σκοπός και στόχος της 
επέκτασης του λιµανιού της Λεµεσού. 

4.107.6  Χρεώστες.  Παρατήρησα ότι διάφορα χρεωστικά υπόλοιπα, για τα οποία κινήθηκαν 
αγωγές και που επιδικάστηκαν υπέρ της Αρχής, εξακολουθούν να παραµένουν ανείσπρακτα.  
Αναφέρονται οι περιπτώσεις της I.B.S. και της Christoudhias Beverages,  µε χρεωστικά 
υπόλοιπα £28.940,56 και £82.557,92, τα οποία  εκκρεµούσαν από το 1990 και 1993, 
αντίστοιχα.  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για είσπραξη τους. 

4.107.7  Ενοικίαση χερσαίου χώρου στο λιµάνι Πάφου.  Κατά τον έλεγχο του Επαρχιακού 
Γραφείου Πάφου διαπιστώθηκε ότι πέντε ενοικιαστές σκιαδίων στη λιµενική περιοχή Πάφου 
αρνήθηκαν να υπογράψουν τη σχετική συµφωνία για την περίοδο 1.7.1998 - 30.6.2002, ούτε 
και πληρώνουν τα δικαιώµατα αυτά. 

Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω οφειλόµενα δικαιώµατα ανέρχονταν κατά τις 31.12.99 στο 
συνολικό ποσό των £19.534. 

Μέρος Β 

4.107.8  Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.  Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια 
από τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την Κυβέρνηση στην 
Αρχή, εντούτοις δεν έχει ακόµη υπογραφεί η συµφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 16(2) του 
Νόµου.  Η Αρχή ετοίµασε και υπέβαλε προ πολλού στο αρµόδιο Υπουργείο προσχέδιο 
συµφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Νόµου, και καταβάλλονται προσπάθειες για 
υπογραφή της. 

4.107.9  Σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι Λεµεσού.  'Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, ο πιο πάνω χώρος δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως, για το 
λόγο ότι τα µηχανήµατα για τη διεκπεραίωση των εργασιών, που προβλέπονταν στη µελέτη 
κατασκευής, δεν έχουν εξασφαλιστεί, µε αποτέλεσµα η κεφαλαιουχική δαπάνη, που 
περιλαµβάνει το κόστος κατασκευής του χώρου, καθώς και των άλλων συναφών έργων 
(κρηπίδωµα, εξοπλισµός κ.τ.λ.), να µην αποφέρει στην Αρχή το αναµενόµενο όφελος.  Η Αρχή 
µε πληροφόρησε ότι ο σταθµός λειτουργεί σήµερα µε τις υφιστάµενες διευθετήσεις και το 
πρόβληµα που παρατηρείται οφείλεται στην αρνητική στάση που τηρείται από µερίδα των 
λιµενικών εταίρων στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αρχή για εκµετάλλευση του σταθµού 
πάνω σε ορθολογιστική βάση. 

4.107.10  ∆ιακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στα λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας.  'Οπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, από 2.1.91 ο Σύνδεσµος Αδειούχων Αχθοφόρων 
ανέλαβε τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στα λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας, ύστερα από 
διαβουλεύσεις  µεταξύ του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και 'Εργων και του Συνδέσµου.  Παρά 
το χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει, δεν έχει ακόµη υπογραφεί η σχετική συµφωνία 
µεταξύ της Αρχής και του Συνδέσµου, επειδή οι αχθοφόροι δεν αποδέκτηκαν το προσχέδιο 
σχετικά µε την άδεια που θα παραχωρείται και ζήτησαν διάφορες τροποποιήσεις, οι οποίες δεν 
έγιναν αποδεκτές από την Αρχή.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το θέµα 
συνδέεται µε τη λειτουργία του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων και εξετάζεται σφαιρικά, µε 
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στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων/εκκρεµοτήτων που υπάρχουν, µέσα στα πλαίσια 
ανάπτυξης και εκµετάλλευσης του νέου δυτικού κρηπιδώµατος.  Η Αρχή πρέπει να προβεί 
άµεσα σε κατάλληλες ενέργειες για διασφάλιση των εσόδων της από τη διακίνηση 
εµπορευµατοκιβωτίων, τα οποία, µε βάση το προηγούµενο καθεστώς (1990), είναι της τάξης 
των περίπου £550.000 το χρόνο.  Από το 1991 µέχρι σήµερα η Αρχή δεν είχε κανένα έσοδο. 

4.107.11  ∆ικαιώµατα της Αρχής.  Η Αρχή υπέβαλε το 1996 στο Υπουργικό Συµβούλιο, µέσω 
του Υπουργείου  Συγκοινωνιών και ΄Εργων, πρόταση για την αναθεώρηση των δικαιωµάτων 
της.  Για να τονίσει την αναγκαιότητα αναθεώρησης των τελών της, η Αρχή ανέθεσε στις 21.2.97 
τη µελέτη του θέµατος σε Ειδικούς Συµβούλους, έναντι αµοιβής £49.500.  Η έκθεση των 
Συµβούλων συµπληρώθηκε και υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 19.1.98.  Η έκθεση αυτή, µαζί 
µε τα σχόλια του Συµβουλίου για την οικονοµική κατάσταση, κατατέθηκε στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και ΄Εργων στις 29.6.98 και στις 27.1.99 υποβλήθηκε στο ίδιο Υπουργείο αίτηµα 
για προώθηση έγκρισης τροποποιητικών Κανονισµών, για την καθολική αύξηση των 
δικαιωµάτων της κατά 30%, µε αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή.  Το θέµα δεν έχει ακόµη 
προωθηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο. 

4.107.12  Αγορά υπηρεσιών προγραµµατιστή.  Η Αρχή αγόρασε τις υπηρεσίες 
προγραµµατιστή από ιδιωτική εταιρεία,  για αρχική περίοδο έξι µηνών (από το Μάρτιο του 1996) 
και η συµφωνία ανανεώνεται µέχρι σήµερα.  Η δαπάνη µέχρι 31.12.99 ξεπέρασε τις £149.000.  
Σηµειώνεται ότι από 1.1.2000 η χρέωση αυξάνεται από £175 σε £200 την ηµέρα. 

Επανέλαβα εισήγηση µου όπως αξιολογηθεί κατά πόσο οι υπηρεσίες προγραµµατιστή είναι 
απαραίτητες πάνω σε µακροχρόνια βάση, οπότε να µελετηθεί και το ενδεχόµενο πρόσληψης 
προγραµµατιστή πάνω σε συνεχή βάση, είτε ως µόνιµος είτε ως έκτακτος, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Αρχής. 

4.107.13  Πλακόστρωτο στο λιµάνι Πάφου.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι η 
Αρχή, µετά την επανειληµµένη καταστροφή του πλακόστρωτου, διεκδίκησε τον Οκτώβριο 1996 
αποζηµιώσεις,  ύψους £152.145, από τους Συµβούλους Μηχανικούς για ζηµιές που είχε 
υποστεί.  Οι Σύµβουλοι δεν αποδέκτηκαν τις απαιτήσεις της Αρχής, ενώ η Αρχή κατακρατεί 
ποσό £36.000 από τα οφειλόµενα ποσά σ� αυτούς. Η Αρχή κατέβαλε προσπάθειες για 
συµβιβασµό, ενώ τεχνική έκθεση, που ετοιµάστηκε για λογαριασµό της από ιδιωτικό γραφείο, 
δεν έγινε αποδεκτή από τους Συµβούλους.  Τον Ιούλιο 1999 οι Σύµβουλοι εισηγήθηκαν 
διευθέτηση της διαφοράς, µε την καταβολή στην Αρχή ποσού £18.000.  Η Αρχή απέρριψε τον 
Οκτώβριο 1999 την πρόταση και το θέµα χειρίζονται οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Αρχής. 

4.108  AΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.108.1  Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 1999 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε 
η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, µε βάση το άρθρο 3(1) των περί Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984. 

Με βάση το ίδιο άρθρο,  η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και 
διαχειριστικό έλεγχο. 

4.108.2  Προϋπολογισµός 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για 
το έτος 1999 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 5.11.98 και από το Υπουργικό 
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Συµβούλιο στις 18.3.99.   Υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23.3.99 και 
εγκρίθηκε στις 10.6.99. 

Ως αποτέλεσµα της καθυστέρησης  που σηµειώθηκε, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από 
1.3.99 µέχρι 10.6.99 ήταν µη εξουσιοδοτηµένες, επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εξουσιοδότησε, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το Νόµο 52 του 1988, µόνο τις πληρωµές για τους 
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1999. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην Αρχή, ενώ η 
διενέργεια δαπανών την περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε εγκριµένος προϋπολογισµός 
συνέβαλε στην εύρυθµη λειτουργία της. 

(β)  Αδαπάνητα  ποσά Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.   Οι δαπάνες που 
προϋπολογίστηκαν για το 1999 ήταν £55,4 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε £48,6 εκ., 
παρέµεινε δηλαδή αδαπάνητο ποσό £6,8 εκ. ή ποσοστό 12%,  λόγω κυρίως µη εκτέλεσης ή µη 
συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 
΄ Ε ρ γ ο   £εκ. 
Μεταγωγικό ∆ίκτυο  1,05 

Τεχνολογία Πληροφορικής  2,12 

∆ορυφορικοί Σταθµοί  0,89 

Αυτοκίνητα  1,19 

Κτίρια  0,59 

Γήπεδα  0,45 

∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια  3,91 

Ενσύρµατο ∆ίκτυο  1,95 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως κατά 
τα τελευταία χρόνια, από την οποία φαίνεται ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική βελτίωση. 
 
΄Ετος 

  
Προϋπολογισµός 

 Πραγµατικές 
δαπάνες 

 Αδαπάνητα 
ποσά 

  £εκ.  £εκ.  £εκ. % 
1996  45  34  11 24 

1997  51  34  17 33 

1998  58  46  12 20 

1999  55  49  6 12 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ένα µεγάλο µέρος των αποκλίσεων οφείλεται στα 
διεθνή υποβρύχια καλώδια, των οποίων η πόντιση είναι έργο τρίτων. 

4.108.3  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Το καθαρό πλεόνασµα για το 1999 ήταν £60,2 εκ., σε σύγκριση µε 
£49,9 εκ. το προηγούµενο έτος. 

Τα  αποτελέσµατα των τελευταίων δύο ετών παρουσιάζονται  ως ακολούθως: 
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1999 

  
1998 

 Αύξηση/ 
(Μείωση) 

 £000  £000  % 
΄Εσοδα από υπηρεσίες  167.439  154.970  8,0 
΄Εσοδα από επενδύσεις 11.499  11.627  (1,1) 
Συναλλαγµατικό κέρδος(ζηµιά) (357)  (33)  -- 

 178.581  166.564  7,2 

΄Εξοδα λειτουργίας 102.101  95.091  7,4 
΄Εξοδα χρηµατοδότησης/άλλα έξοδα 6.828  5.048  35,3 
Τόκοι και ελλείµµατα Ταµείου Συντάξεων 9.437  16.464  (42,7) 

 118.366  116.603  1,5 

Πλεόνασµα πριν από την αφαίρεση 
εταιρικού φόρου 

 
60.215 

  
49.961 

  
20,5 

΄Οπως προκύπτει, το πλεόνασµα αυξήθηκε κατά £10,3 εκ. λόγω αύξησης των εσόδων κατά 
£12 εκ., ενώ η αντίστοιχη αύξηση στα έξοδα ήταν £1,7 εκ.  Στα έσοδα από υπηρεσίες 
σηµειώθηκαν διάφορες αυξήσεις, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, οι σηµαντικότερες από 
τις οποίες είναι: 

• Αύξηση στα ενοίκια της τηλεφωνικής υπηρεσίας κατά £3,4 εκ. (17,8%), σε σύγκριση µε 
£2,8 εκ. (16,9%) το 1998. 

• Αύξηση στα έσοδα από συνδιαλέξεις εσωτερικού κατά £12,6 εκ. (31,3%), σε σύγκριση µε 
£6,4 εκ. (18,7%) το 1998. 

• Μείωση στα έσοδα από διεθνείς συνδιαλέξεις κατά £6,9 εκ., σε σύγκριση µε αύξηση £7,1 εκ. 
το 1998. 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

     1999     1998 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 3,6 3,2 

Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο  (Αποθεµατικό και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 18,6% 17,6% 

4.108.4  Μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα.  Στις  31.12.99 υπήρχαν µετρητά £95,5 εκ., 
σε σύγκριση µε £76,3  εκ. το 1998.  Το µεγαλύτερο µέρος τους είναι καταθεµένο σε τρεις 
εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης, µε επιτόκιο 6,5%.  
Επιπρόσθετα, κατά την ηµεροµηνία αυτή η Αρχή είχε επενδύσεις σε κυβερνητικά  χρεόγραφα 
ύψους £47,5 εκ., σε σύγκριση µε £37,3 εκ. το 1998. 

4.108.5  Προσωπικό 

(α) Η Αρχή εργοδοτούσε 2 392 πρόσωπα, από τα οποία τα 2 391 υπηρετούσαν σε µόνιµες 
θέσεις και ένα ήταν εβδοµαδιαίο.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και 
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εργοδοτικές εισφορές ήταν £46,2 εκ. (συµπεριλαµβανοµένων αναδροµικών £2,6 εκ.), σε 
σύγκριση µε £41,0 εκ. το 1998.  Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο Σχέδιο Συντάξεων 
και στο Ταµείο Συντάξεων ήταν £9,4 εκ. και £16,5 εκ. για τα έτη 1999 και 1998, αντίστοιχα.  
Σηµειώνεται επίσης ότι στο τέλος του 1999 υπήρχαν 45 κενές οργανικές θέσεις. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε εργοδοτούµενο, χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά £9,4 εκ. στο Ταµείο Συντάξεων και τα αναδροµικά 
£2,6 εκ.,  ήταν περίπου £18.220 για το 1999. 

(β) ΄Αλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 1997-1999 πληρώθηκαν βάσει 
Κανονισµών ή προνοιών στις συλλογικές συµβάσεις τα πιο κάτω ποσά: 
 1999  1998  1997 

 £  £  £ 
Βοηθήµατα προς το προσωπικό 347.644  363.086  318.733 
Εορταστικές εκδηλώσεις 33.841  28.736  19.298 

Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 
και συνδροµών υπαλλήλων στο ΘΟΚ 

 
674.945 

  
610.607 

  
498.787 

Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων 
 και συνταξιούχων 

 
229.822 

  
217.433 

  
201.142 

Ολικό 1.286.252  1.219.862  1.037.960 

(γ) Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση.  Ο θεσµός της πρόωρης αφυπηρέτησης 
προσωπικού συνεχίστηκε και το 1999 και  πληρώθηκε για το σκοπό αυτό σε 65 υπαλλήλους 
της Αρχής αποζηµίωση για συνολικό ποσό £1.803.117, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήµατα τους.  Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι σήµερα έχουν δαπανηθεί 
συνολικά £11,5 εκ. για αφυπηρετήσεις 496 υπαλλήλων. 

Σηµειώνεται ότι η αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση δε φορολογείται. 

Η θέση της Αρχής είναι ότι ο θεσµός αυτός χρησιµεύει στο χειρισµό του πλεονάζοντος 
προσωπικού, το οποίο προκύπτει λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, και ότι είναι προς όφελος της 
Αρχής. 

(δ) Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού.  Τα υφιστάµενα εγκριµένα σχέδια υπηρεσίας 
προσωπικού, που περιλαµβάνονται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Γενικούς Κανονισµούς του 1982-1990, αφορούν µόνο τα καθήκοντα και προσόντα του 
προσωπικού, χωρίς να καθορίζουν τη µισθοδοτική κλίµακα, τους διορισµούς και τις προαγωγές. 

Η θέση της Αρχής είναι ότι αυτό βοηθά στην καλή διαχείριση του προσωπικού και ειδικότερα 
στην εναλλαξιµότητα του. 

(ε) Πειθαρχικοί Κανονισµοί.  Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις προσφυγές 
µε αρ. 502/87 και 584/87 που εκδόθηκε στις 15.7.88, οι Κανονισµοί που αφορούν τη 
συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν ως γενόµενοι καθ� υπέρβαση εξουσίας.  
΄Εκτοτε ατόνησαν και περιέπεσαν σε αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν 
χειρισµού από το Συµβούλιο της Αρχής. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

267 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι οι Κανονισµοί εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο και 
από τις 19.11.99 στάληκαν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων στο Γενικό Εισαγγελέα 
για νοµοτεχνικό έλεγχο και ολοκλήρωση. 

(στ) Μεταφορά συσσωρευµένης άδειας σε επόµενα χρόνια.  Σύµφωνα µε τους 
υφιστάµενους Κανονισµούς της Αρχής, η συσσωρευµένη άδεια που µπορεί να µεταφερθεί σε 
επόµενα χρόνια δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 ηµέρες.  Βάσει της συλλογικής σύµβασης 
όµως, ηµεροµηνίας 31.5.93, ο µέγιστος αριθµός ετήσιας άδειας που δικαιούται το προσωπικό 
της Αρχής να µεταφέρει στο επόµενο έτος είναι 70 εργάσιµες ηµέρες για πενθήµερη βδοµάδα 
εργασίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, µε τις αποφάσεις 292/99 και 323/99, ενέκρινε, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, τη µεταφορά συσσωρευµένης άδειας πέρα από 70 ηµέρες. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι αυτό έγινε, επειδή η παρουσία των συγκεκριµένων 
υπαλλήλων θεωρήθηκε απαραίτητη και επειδή, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, το προσωπικό 
δεν µπορεί να αποποιηθεί άδεια απουσίας.  Σηµείωσε πάντως ότι το θέµα αναµένεται να 
επιλυθεί µε την τροποποίηση του Κανονισµού. 

4.108.6  Αποθήκες 

(α) Αποθέµατα εξοπλισµού/υλικών.  Το ύψος των αποθεµάτων υλικών της Αρχής 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα και στις 31.12.99 ήταν £9,6 εκ., σε σύγκριση µε 
£14,9 εκ. το 1998.  Από το 1999 έχει εφαρµοστεί νέα λογιστική αρχή, µε βάση την οποία ο 
εξοπλισµός/υλικά που προορίζονται για αναπτυξιακά έργα παρουσιάζονται στο πάγιο 
ενεργητικό της Αρχής.  Σε περίπτωση που η πιο πάνω αρχή εφαρµοζόταν από το 1998, τότε τα 
αποθέµατα του 1998 θα ανέρχονταν σε £8,7 εκ. 

Με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των αποθεµάτων, η Αρχή προχωρεί στο 
διαχωρισµό από τα γενικά αποθέµατα του εξοπλισµού και υλικών που προορίζονται για 
αναπτυξιακά έργα.  Εισηγήθηκα όπως τα αναπτυξιακά αποθέµατα διαχωρίζονται στην 
αποθήκη, ώστε να φαίνεται µε ποιο έργο σχετίζεται το κάθε είδος αποθέµατος. 

΄Οπως έχω αναφέρει και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, µε την πάροδο του χρόνου ορισµένα 
από τα αποθέµατα καθίστανται πεπαλαιωµένα λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας.  Αναφέρεται ότι 
κατά το τρέχον έτος  διαγράφηκαν, µε βάση τις ισχύουσες στην Αρχή διαδικασίες, 
πεπαλαιωµένα υλικά αξίας £550.854 και έγινε πρόβλεψη για κήρυξη πεπαλαιωµένων υλικών 
αξίας £1.005.859.  Επίσης, στις 31.12.99 το ύψος των αποθεµάτων που δεν παρουσιάζουν 
µεγάλη κίνηση ανερχόταν στο ποσό των £1.664.987. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι τα αποθέµατα βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα, λόγω 
της µεγάλης απόστασης των υποστατικών των κατασκευαστών πολλών υλικών, των 
χρονοβόρων διαδικασιών προµηθειών και το µικρό µέγεθος του Οργανισµού. 

(β) Καινούριος αχρησιµοποίητος εξοπλισµός και υλικά.  Στις αποθήκες της Αρχής 
υπάρχει καινούριος αχρησιµοποίητος εξοπλισµός και υλικά µεγάλης αξίας που αγοράστηκαν 
πριν από αρκετά χρόνια και δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, λόγω πεπαλαιωµένης 
τεχνολογίας.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι πέρα από τις ανάγκες της Αρχής, θα 
πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη διάθεση τους.  Παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

i. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός καρτών.  Το ύψος των αποθεµάτων εξοπλισµού και υλικών 
των τµηµατικών αποθηκών ανέρχεται σε περίπου £3,8 εκ. και κατά το πλείστον 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

268 

αποτελούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισµό καρτών, ο οποίος αγοράστηκε πριν από αρκετό 
καιρό και παραµένει αχρησιµοποίητος.  Ο  εξοπλισµός αυτός αγοράζεται ως ανταλλακτικά 
υποστήριξης για διάφορες εγκαταστάσεις και, σύµφωνα µε την πολιτική της Αρχής, 
αποσβένεται µε το ίδιο ετήσιο ποσοστό απόσβεσης που εφαρµόζεται για τις εγκαταστάσεις 
αυτές.  Θα πρέπει όµως να διερευνηθεί κατά πόσο ένα µέρος του εξοπλισµού σχετίζεται µε 
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας και έχουν 
διαγραφεί, ώστε να καταβληθεί προσπάθεια διάθεσης ή διαγραφής του. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες συνιστούν υλικά συντήρησης, 
τηρούνται ως απόθεµα και χρησιµοποιούνται για αντικατάσταση καρτών που έχουν υποστεί 
βλάβη.  Η αξία του συνόλου των καρτών αυτών συνιστά πολύ µικρό ποσοστό του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού.  Η Αρχή έχει αποφασίσει να κεφαλαιοποιήσει τα σχετικά 
αποθέµατα και να διαγράψει απόσβεση από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του σχετικού 
εξοπλισµού. 

ii. Καλώδια τύπου  Co Axial.  Κατά την ηµέρα του ελέγχου υπήρχαν 171 512 µέτρα 
συνολικής αξίας £235.185.  Αυτά αγοράστηκαν πριν από αρκετό καιρό και µόνο ένα µικρό 
µέρος έχει χρησιµοποιηθεί. 

iii. Αντένες.  Σε διάφορες αποθήκες της Αρχής υπάρχουν 72 καινούριες αντένες διαφόρων 
τύπων, συνολικής αξίας £25.600, οι οποίες αγοράστηκαν πριν από αρκετά χρόνια (πριν 
από το 1995), χωρίς να έχουν ακόµα εγκατασταθεί. 

(γ) Κεντρική Αποθήκη στο ∆άλι.  Από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στην Αποθήκη ∆αλιού 
παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

i. Καινούριος αχρησιµοποίητος εξοπλισµός.  Στην πιο πάνω αποθήκη εξακολουθεί να 
υπάρχει καινούριος αχρησιµοποίητος εξοπλισµός και υλικά µεγάλης αξίας, τα οποία 
αγοράστηκαν πριν από αρκετά χρόνια.  Στη σχετική απάντηση της Αρχής για τον έλεγχο 
των λογαριασµών του 1998, αναφέρεται ότι ο εξοπλισµός αυτός  (Κώδικας 14338 Cabinets 
- £23.894, Κώδικας 14458 Cabinets - £24.000) θα χρησιµοποιηθεί σε νέα τηλεφωνικά 
κέντρα. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, βρίσκεται σε εξέλιξη µελέτη αξιοποίησης του εξοπλισµού. 

ii. Εξοπλισµός/υλικά που έχουν επιστραφεί στην Αποθήκη.  Στην αποθήκη υπάρχει 
µεταχειρισµένος εξοπλισµός και υλικά, τα οποία επιστράφηκαν από διάφορους χώρους.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά είναι πέρα από τις ανάγκες της Αρχής, θα πρέπει 
να γίνουν ενέργειες για τη διάθεση τους. 

Μερικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

(δ) Σχεδιαστήρια.  Υπάρχουν 30 µεταχειρισµένα σχεδιαστήρια, τα οποία µεταφέρθηκαν στην 
αποθήκη από τον Ιανουάριο του 1998, λόγω αντικατάστασης τους µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 

(ε) Road Side Emergency Pillar.  Υπάρχουν 30 µεταχειρισµένα τηλέφωνα δρόµων  (SOS), 
τα οποία µεταφέρθηκαν στην αποθήκη από τον Ιανουάριο του 1999. 

(στ) Καρτοτηλέφωνα.  Υπάρχουν 1 574 µεταχειρισµένα καρτοτηλέφωνα, αξίας £14.892, τα 
οποία µεταφέρθηκαν στην αποθήκη κατά το 1999, λόγω αντικατάστασης τους µε άλλα 
νεώτερης τεχνολογίας. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι µέρος των πιο πάνω θα πωληθούν ως άχρηστα 
υλικά και άλλος εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σε υπό ανάπτυξη έργα. 

(ζ) Αποθήκη Τηλεφωνικού Κέντρου Λατσιών.  Από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στην 
αποθήκη του Τηλεφωνικού Κέντρου Λατσιών, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

i. Στο ποσό των £280.513, που αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεµάτων της πιο πάνω 
αποθήκης στις 31.12.99, περιλαµβάνεται ποσό £240.426 ή 85,7%, το  οποίο 
αντιπροσωπεύει µεταχειρισµένο τερµατικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό.  Εκκρεµεί η 
διεξαγωγή έρευνας για να καθοριστεί κατά πόσο ο εξοπλισµός αυτός είναι πεπαλαιωµένος. 

ii. Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες µέτρα αχρησιµοποίητων καλωδίων διαφόρων τύπων, τα οποία 
αγοράστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε έκδοση τα 
τελευταία χρόνια. 

Αρκετές ποσότητες καινούριων αχρησιµοποίητων ηλεκτρονικών καρτών βρίσκονται φυλαγµένες 
στα κιβώτια τους, µε µηδενική αξία, οι οποίες, όπως µού έχει αναφερθεί, προορίζονται να 
κηρυχθούν πεπαλαιωµένες. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι µελετάται η αξιοποίηση µέρους του εξοπλισµού, καθώς  και 
η διάθεση του υπόλοιπου, ο οποίος θα θεωρηθεί ως πεπαλαιωµένος. 

4.108.7  Επενδύσεις - Συµµετοχή της Αρχής στο δορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Για τη 
συµµετοχή της Αρχής στο δορυφορικό πρόγραµµα EAST  έχει συνοµολογηθεί στις 5.12.97 
συµφωνία µεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας Digimed Communications Ltd και της εταιρείας 
Matra Marconi Space U.K. Ltd, για την ίδρυση της εταιρείας EAST (UK) LTD, µε σκοπό τη 
διεξαγωγή µελέτης βιωσιµότητας και ετοιµασία επιχειρησιακού σχεδίου για την παροχή 
σταθερών και κινητών δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή και Αφρική. 

Για το πιο πάνω πρόγραµµα η Αρχή, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας Digimed, έχει 
συνεισφέρει/επενδύσει £1.142.861, όπως πιο κάτω: 

 £ 
∆άνειο στην εταιρεία EAST (UK) LTD 1.089.575 
Μετοχικό Κεφάλαιο (1 000 µετοχές) 53.286 
 1.142.861 

Επιπρόσθετα η εταιρεία EAST οφείλει στην Digimed ποσό £67.035 για διάφορες υπηρεσίες, 
κυρίως για απασχόληση λειτουργών της Αρχής για θέµατα που αφορούν την EAST.  

Ενώ η µελέτη βιωσιµότητας έχει συµπληρωθεί από τον Ιούλιο του 1998, βάσει των όρων της 
συµφωνίας, το πρόγραµµα έχει παγοποιηθεί. 

Στη συνεδρία του Συµβουλίου της Αρχής αρ. 14/99 ηµερ. 23.6.99 (Πρακτικά 170/99) αναφέρεται 
ότι από την πλευρά της Digimed έχει δηλωθεί στην εταιρεία EAST LTD ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα συνεργασίας µε βάση το συµβόλαιο, γι�  αυτό και είναι ενδεχόµενο να τεθεί πρόταση 
για διάλυση της EAST, γιατί δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της. 

Εν όψει των πιο πάνω, ζήτησα από την Αρχή όπως µε πληροφορήσει για τα µέτρα που 
προτίθεται να πάρει για τη διασφάλιση των συµφερόντων της.  Σηµειώνεται ότι, βάσει των όρων 
της συµφωνίας και των όρων που έθεσε η Κεντρική Τράπεζα για την άδεια εξαγωγής 
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συναλλάγµατος, σε περίπτωση υλοποίησης του προγράµµατος από το ένα µέλος, τότε το µέλος 
που αποχωρεί δικαιούται σε επιστροφή του ποσού της επένδυσης του, µε τόκο 9%. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι, λόγω του αρνητικού επενδυτικού κλίµατος στη βιοµηχανία των 
δορυφορικών συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας, έχει ανασταλεί η λήψη απόφασης για τις αρχές 
του δεύτερου εξαµήνου του 2000, σχετικά µε την τύχη του πιο πάνω προγράµµατος. 

4.108.8  Επενδύσεις της Αρχής στην εταιρεία ICO Global  Communications (Holdings) 
Ltd.  Με την απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής αρ. 10/95 ηµερ. 4.1.95 έχει εγκριθεί η 
σύναψη συµφωνίας για την αγορά µετοχών της εταιρείας Inmarsat (ICO Global 
Communications (Holdings) Ltd), µε συνολικό ποσό $1 εκ. (£498.806). 

Στους λογαριασµούς της Αρχής του 1999, έγινε πρόνοια για διαγραφή της πιο πάνω επένδυσης 
(παραµένει στα βιβλία µε ονοµαστικό ποσό £1.000 µόνο), λόγω του ότι η εταιρεία βρίσκεται 
κάτω από την προστασία του Κεφ. 11 της Νοµοθεσίας των Η.Π.Α. για πτώχευση. 

Η Αρχή παρακολουθεί το όλο θέµα, για το ενδεχόµενο επαναδραστηριοποίησης της εταιρείας. 

4.108.9  Προσφορές 

(α) Προσφορά ΑΤ 14/98 - Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το νέο Κέντρο 
Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (΄Εργο LEFCO).  Η Αρχή ζήτησε στις 6.2.98 
προσφορές για την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση εξοπλισµού για το νέο Κέντρο 
Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη £9 εκ. 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 16.6.98 από τέσσερις εταιρείες και το Συµβούλιο της Αρχής 
στις 21.12.99, δηλαδή µετά από παρέλευση περίπου 18 µηνών, αποφάσισε, µε βάση την 
τεχνική αξιολόγηση, όπως οι δυο προσφορές, οι οποίες πληρούσαν τις προδιαγραφές: 

i. Αξιολογηθούν περαιτέρω. 

ii. ∆οθεί στους δυο προσφοροδότες αναθεωρηµένος πίνακας ποσοτήτων για τιµολόγηση. 

iii. Ζητηθεί από τους δυο προσφοροδότες όπως υποβάλουν πρόταση/κόστος συντήρησης και 
υποστήριξης του εξοπλισµού. 

Σύµφωνα µε το πρακτικό της σχετικής συνεδρίας του Συµβουλίου, η απόφαση λήφθηκε µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας, του Οργανισµού Eurocontrol και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τις εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και τη 
σχετική αλληλογραφία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

− Οι ανάγκες, από την αρχική ηµεροµηνία προκήρυξης της προσφοράς, έχουν διαφοροποιηθεί  
(προσθήκη συντήρησης υποστήριξης, αλλαγές στις ποσότητες κ.τ.λ.). 

− Με τη ζήτηση υποβολής αναθεωρηµένης προσφοράς από τους δυο µόνο προσφοροδότες, 
ο ανταγωνισµός είναι περιορισµένος. 

− Η Αρχή αναµένει ότι το κόστος του εξοπλισµού έχει µειωθεί από την ηµεροµηνία της αρχικής 
προκήρυξης της προσφοράς. 

Ενόψει των πιο πάνω και της σηµαντικής διαφοροποίησης στα είδη και στις ποσότητες της 
προσφοράς, θα έπρεπε, κατά την άποψη µου, να ετοιµαστεί νέα αναλυτική εκτίµηση δαπάνης, 
πριν από το άνοιγµα των προσφορών.  Επίσης, λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
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παρήλθε από την ετοιµασία των προδιαγραφών µέχρι σήµερα (πέρα από 2 χρόνια), η 
τεχνολογία τέτοιου είδους εξοπλισµού ενδεχοµένως να έχει εξελιχθεί/ διαφοροποιηθεί. 

Από περαιτέρω έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία µου τον Ιούλιο 2000, διαπιστώθηκε ότι και οι 
δύο προσφοροδότες, από τους οποίους ζητήθηκε η υποβολή αναθεωρηµένης προσφοράς, δεν 
είχαν ανανεώσει την ισχύ των αρχικών τους προσφορών εµπρόθεσµα.  Ο Πρόεδρος της Αρχής, 
προς τον οποίο υπέβαλα την πιο πάνω παρατήρηση µου, µε πληροφόρησε τον Ιούλιο 2000 ότι 
η νοµική πτυχή της εκπρόθεσµης ανανέωσης των εγγυητικών και των δύο προσφοροδοτών 
συζητήθηκε µε τους νοµικούς συµβούλους της Αρχής και κρίθηκε ότι αυτή δεν είχε επίδραση 
στην ισχύ των προσφορών. 

(β) Προσφορά ΑΤ 47/98 - Συµβόλαιο εργολαβίας τακτής περιόδου για εκτέλεση 
διαφόρων οικοδοµικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.  Με την απόφαση του Συµβουλίου 
Προσφορών αρ. 508/98 ηµερ. 17.7.98, έχει εγκριθεί η κατακύρωση της πιο πάνω προσφοράς 
σε εταιρεία, µε το ενδεικτικό ποσό των £194.961, για εργολαβία τακτής περιόδου για εκτέλεση 
διαφόρων οικοδοµικών και ηλεκτρολογικών εργασιών, στην περιφέρεια Λευκωσίας-Λάρνακας-
Αµµοχώστου, µε χρονική διάρκεια από 4.9.98 - 3.3.2000. 

Με την απόφαση του αρ. 18/99, ηµερ. 28.7.99  (Πρακτικά 211/99), το Συµβούλιο της Αρχής 
ενέκρινε το ποσό των £450.000 ως το συνολικό ποσό για τις εργασίες που εκτελέστηκαν ή 
αναµένεται να εκτελεστούν, σε σχέση µε την προσφορά αυτή, ενώ, µέχρι την ηµέρα του 
ελέγχου, έγιναν πληρωµές συνολικού ποσού £439.093 για εργασίες που εκτελέστηκαν. 

Εν όψει των πιο πάνω και για βελτίωση του ελέγχου αυτού του είδους των δαπανών, 
εισηγήθηκα τα πιο κάτω: 

i. Θα πρέπει να γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός/επιµέτρηση των εργασιών, µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε στην τελική εκτέλεση οι δαπάνες να µην υπερβαίνουν το ±30%. 

ii. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων εργασιών οι δαπάνες αναµένεται να υπερβούν το 
πιο πάνω ποσοστό, θα πρέπει να προκηρύσσονται νέες προσφορές. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το δελτίο ποσοτήτων χρησιµοποιείται µόνο για 
σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης και κατακύρωσης των τιµών µονάδας της προσφοράς και ότι 
η Αρχή δε δεσµεύεται για τις ποσότητες εργασιών. 

 (γ) Προσφορά ΑΤ 38/97 - Προµήθεια επίπλων γραφείων.  Με την απόφαση του 
Συµβουλίου Προσφορών αρ. 681/97, ηµερ. 29.9.97, έχει εγκριθεί η σύναψη συµφωνίας για την 
προµήθεια εργονοµικών επίπλων και καρέκλων µέχρι τις 31.12.99. 

Το µέρος Α΄ της πιο πάνω προσφοράς, που αφορά την προµήθεια εργονοµικών γραφείων, έχει 
κατακυρωθεί έναντι του ποσού των £111.255. 

Με την επιστολή του ο επιτυχών προσφοροδότης ηµερ. 22.12.97, δηλαδή 3 µήνες µετά την 
κατακύρωση της προσφοράς, πληροφόρησε την Αρχή ότι δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση 
µοριοσανίδας HPL, όπως προνοούσαν οι προδιαγραφές και όροι του συµβολαίου, µε 
αποτέλεσµα να χρησιµοποιηθούν µοριοσανίδες µελαµίνης (η οποία είναι αρκετά πιο φθηνή) 
από τις ∆ασικές Βιοµηχανίες. 

Επισηµαίνεται ότι σε σηµείωµα της Υπηρεσίας ∆οµικών ΄Εργων ηµερ. 27.1.98, αναφέρεται ότι, 
µε την εµπειρία των τελευταίων χρόνων,  η πιο πάνω προδιαγραφή κρίνεται ως υπερβολική και 
γίνεται εισήγηση όπως το συγκεκριµένο υλικό αντικατασταθεί από τη µελαµίνη.  Εντούτοις, αυτό 
δε λήφθηκε υπόψη στην πιο πάνω προσφορά. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η τροποποίηση αφορούσε το 16% της συνολικής 
επιφάνειας των επίπλων και κατέστη αναγκαία, επειδή τερµατίστηκε η κατασκευή HPL, 
απόχρωσης ίδιας µε την κυπριακή µελαµίνη.  Η τροποποίηση δεν επηρέασε τη σειρά κατάταξης 
των προσφοροδοτών. 

(δ) Προσφορά για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου Λεµεσού - ΑΤ 
71/95 - Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Στην έκθεση µου για τον έλεγχο των λογαριασµών του 
1998, ανέφερα ότι, λόγω των καθυστερήσεων από µέρους του εργολάβου, η Αρχή έχει υποστεί 
ζηµιές ύψους £222.734. 

΄Υστερα από εισηγήσεις µου, η Αρχή άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών 
αποζηµιώσεων, µε την κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση 
ποσών κράτησης του συµβολαίου.  Παραµένει όµως ποσό ύψους £75.424, το οποίο πρέπει να 
απαιτηθεί/εισπραχθεί από τον εργολάβο. 

Η Αρχή προχωρεί στη λήψη δικαστικών µέτρων. 

(ε) Αγωγή αρ. 2984/98 εναντίον της Αρχής (Προσφορά ΑΤ 111/95 για ολοκληρωµένο 
σύστηµα ασφάλειας).  ΄Οπως έχω αναφέρει και στην ΄Εκθεση µου για τον έλεγχο των 
λογαριασµών του 1998, ο επιτυχών προσφοροδότης της πιο πάνω προσφοράς κίνησε την 
αγωγή µε αρ. 2984/98, εναντίον της Αρχής, λόγω τερµατισµού του συµβολαίου από την Αρχή, 
απαιτώντας αποζηµιώσεις πέρα από £1.000.000. 

Για τους πιο πάνω λόγους και βάσει εκτίµησης του νοµικού συµβούλου της Αρχής, στους 
λογαριασµούς του 1999 παρουσιάζεται ως ενδεχόµενη υποχρέωση το ποσό των £100.000. 

(στ) Προσφορά µε αρ. ΑΤ 8/99 για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών.  Η προσφορά αφορούσε την προµήθεια/ εγκατάσταση 
γεννητριών µε δυναµικότητα από 15 KVA µέχρι 500 KVA, συνολικής αξίας περίπου £400.000, 
για κάλυψη των αναγκών της Αρχής για περίοδο τριών χρόνων.  Από τη µελέτη των 
όρων/προδιαγραφών της προσφοράς και την έκθεση αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι η µέθοδος 
αξιολόγησης που προνοείτο ήταν πολύπλοκη και επέτρεπε την υποβολή από τους 
προσφοροδότες δικής τους φόρµουλας για αναπροσαρµογή των τιµών µονάδας των 
επιπρόσθετων ποσοτήτων.  Επίσης, η αξιολόγηση/κατακύρωση της προσφοράς γίνεται µε 
βάση τη συνολική τιµή όλων των κατηγοριών γεννητριών, γεγονός που αποκλείει τη µερική 
κατακύρωση της προσφοράς σε πέρα από έναν προσφοροδότες, ανάλογα µε τη χαµηλότερη 
τιµή της κάθε κατηγορίας/µεγέθους γεννητριών, και περιορίζει τον ανταγωνισµό, ιδιαίτερα στα 
µικρότερα µεγέθη γεννητριών µέχρι 150 KVA.  Τελικά, τους όρους της προσφοράς 
ικανοποιούσε µόνο ένας από τους έξι προσφοροδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και 
ήταν ο ίδιος στον οποίο είχε κατακυρωθεί το προηγούµενο τριετές συµβόλαιο.  Η Αρχή, 
απαντώντας στις πιο πάνω παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε ότι θα µελετήσει τη 
δυνατότητα οµαδοποίησης των γεννητριών σε µελλοντικές προσφορές.   

4.108.10  Ενοικίαση κτιρίου στη Λεµεσό.  Με την απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών, αρ. 
συνεδρίας 70/99 και ηµερ. 31.12.99 (Πρακτικά 1124/99), και χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη 
δηµόσιων προσφορών, εγκρίθηκε η ενοικίαση κτιρίου στη Λεµεσό (Κάτω Πολεµίδια), µε µηνιαίο 
ενοίκιο £800, µε σκοπό τη σε ενιαίο χώρο συγκέντρωση του προσωπικού της ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου Πρόσβασης της περιφέρειας Λεµεσού, µε διετή περίοδο ενοικίασης (1.3.2000 - 
28.2.2002). 
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Για να λειτουργήσει ο πιο πάνω χώρος ως Γραφείο θα χρειαστεί να γίνουν 
διαρρυθµίσεις/µετατροπές, µε υπολογιζόµενο κόστος £30.000, ενώ το κόστος για την Αρχή θα 
είναι ακόµη ψηλότερο, καθότι, βάσει του όρου 3 του συµβολαίου, µετά τη λήξη της ενοικίασης, ο 
ενοικιαστής υποχρεούται να παραδώσει την ακίνητη ιδιοκτησία στην κατάσταση που βρισκόταν 
κατά την έναρξη της ενοικίασης.  Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, το πραγµατικό κόστος 
ενοικίασης ανέρχεται σε £2.050 το µήνα. 

Σηµειώνεται ότι αρχικά το Συµβούλιο Προσφορών, κατά τις συνεδρίες του αρ. 218/99 ηµερ. 
12.3.99 και 237/99 ηµερ. 19.3.99, αποφάσισε να µην εγκρίνει την ενοικίαση των πιο πάνω 
γραφείων, λόγω του συνεπαγόµενου µεγάλου κόστους για µικρό χρονικό διάστηµα και 
εισηγήθηκε την επέκταση της υφιστάµενης οικοδοµής στον ΄Υψωνα (αναφέρεται ότι για να 
εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια για την πιο πάνω επέκταση απαιτείτο όπως εξεταστεί θέµα 
παρέκκλισης, µετά από τη θεσµοθέτηση των Κανονισµών από τη Βουλή, λόγω του ότι το κτήµα 
της Α.ΤΗ.Κ. βρίσκεται εκτός οικιστικής ζώνης). 

Εισηγήθηκα όπως στο µέλλον, σε παρόµοιες περιπτώσεις, η ενοικίαση κτιρίων γίνεται µε 
προσφορές, µε καθορισµό του χώρου/περιοχής, καθώς και των προδιαγραφών/κριτηρίων που 
πρέπει να ικανοποιεί ένα κτίριο. 

4.108.11  Επισφαλείς χρεώστες.  Η χρέωση του έτους για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε 
£1,54 εκ., σε σύγκριση µε £1,98 εκ. το προηγούµενο έτος.  Στις 31.12.99 η συσσωρευµένη 
πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ήταν £9,57 εκ., σε σύγκριση µε £8,03 εκ. το 1998. 

Από τον Ιούνιο του 1999 δηµιουργήθηκε Τµήµα ∆ιαχείρισης Επισφαλών Χρεωστών, το οποίο 
σκοπό έχει τον εντοπισµό των συνδροµητών και είσπραξη των οφειλών που εκκρεµούν.  Τα 
αποτελέσµατα φαίνεται να είναι θετικά και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες προς αυτή 
την κατεύθυνση.  Θα πρέπει όµως παράλληλα να ληφθούν προληπτικά µέτρα για µείωση των 
επισφαλών χρεωστών στο ελάχιστο. 

4.108.12  Χρήση οχηµάτων.  Παρατηρήθηκε ότι κατά το 1999 η χρήση των οχηµάτων της 
Αρχής ήταν περιορισµένη.  Για παράδειγµα κατά το µήνα Μάρτιο του 1999, από τα 652 οχήµατα 
τα 18 (2,8%) δεν κινήθηκαν καθόλου, τα 135 (20,7%) διάνυσαν µέχρι 400 χλµ. και 76 (11,7%) 
διάνυσαν µέχρι 600 χλµ., δηλαδή η χρήση 229 (35%) οχηµάτων ήταν περιορισµένη. 

Εισηγήθηκα όπως µελετηθούν τρόποι για την καλύτερη αξιοποίηση των οχηµάτων και µελετηθεί 
το ενδεχόµενο µείωσης του αριθµού των οχηµάτων στον απόλυτα αναγκαίο. 

Εξάλλου παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό των οχηµάτων (43,4%) είναι ηλικίας πέρα από 
8 ετών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους συντήρησης και επιδιόρθωσης.  Αναφέρεται ότι 
ο µέσος όρος κόστους συντήρησης ανά χιλιόµετρο το 1999 ήταν 4,7 σεντ.  Συµπληρωµατικά 
αναφέρεται ότι ο µέσος όρος συντήρησης ανά χιλιόµετρο ήταν 3,6 σεντ το 1996 και 3,42 σεντ το 
1995. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι  ο υφιστάµενος στόλος είναι αναγκαίος για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της.  Για το θέµα κόστους συντήρησης ετοιµάζεται µελέτη, τα 
αποτελέσµατα της οποίας θα αξιολογηθούν, και, µε τις νέες αγορές οχηµάτων, η ηλικία τους θα 
µειωθεί σταδιακά από δεκαοκτώ σε εννέα έτη. 

4.108.13  Υπερωρίες.  Για το 1999 η δαπάνη για υπερωριακή εργασία ήταν £2.075.336, σε 
σύγκριση µε £2.040.565 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £34.771 ή 1,7%.  Το ποσό αυτό 
αποτελείται από £343.153 για επιδόµατα βάρδιας και £1.732.182 για υπερωριακή εργασία.   
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Από το ποσό αυτό, £957.426 ή 46% καταβλήθηκαν στο προσωπικό για υπερωριακή εργασία 
που διεξάγεται κατά τις Κυριακές και δηµόσιες αργίες. 

΄Οπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, το ύψος των υπερωριών θεωρείται 
ψηλό, γι�  αυτό επιβάλλεται η εξεύρεση τρόπων για µείωση της υπερωριακής αποζηµίωσης. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι οι υπερωρίες παρακολουθούνται και ελέγχονται, µε στόχο τη 
µείωση τους. 

4.108.14  Ταξίδια στο εξωτερικό.  Κατά το 1999 πραγµατοποιήθηκαν 408 υπηρεσιακά ταξίδια 
στο εξωτερικό από 181 υπαλλήλους της Αρχής.  Για τα ταξίδια αυτά πληρώθηκαν £240.299 για 
οδοιπορικά εξωτερικού.  Εισηγήθηκα όπως όλα τα ταξίδια του εξωτερικού χρεώνονται στο 
σχετικό Κονδύλι του προϋπολογισµού, ανεξάρτητα από το πώς θα κατανεµηθούν τελικά για 
σκοπούς λογαριασµών.  Επιπρόσθετα πληρώθηκαν έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού στο 
εξωτερικό και στην Κύπρο, ύψους £499.424, τα οποία δε φαίνονται ξεχωριστά στους 
λογαριασµούς.  Εισηγήθηκα όπως το σχετικό Κονδύλι διαχωριστεί, έτσι που το ποσό 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό να παρουσιάζεται χωριστά.  Σχετικά µε τα πιο πάνω 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα.   

(α) Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.  Εδώ και αρκετά χρόνια η Αρχή προµηθεύεται όλα τα 
αεροπορικά εισιτήρια από συγκεκριµένη εταιρεία, µε το δικαιολογητικό ότι η συνεργασία µε την 
εταιρεία αυτή είναι άριστη και τυχόν αλλαγή στην τακτική αυτή θα δηµιουργήσει προβλήµατα, 
όσο αφορά την έκδοση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και εξόφληση των εισιτηρίων.  Η 
Γενική ∆ιεύθυνση τροχιοδροµεί νέα πολιτική για το 2000, µε στόχο την εξεύρεση καλύτερων 
τιµών. 

(β) Κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας από την ίδια εταιρεία.  Παρατηρήθηκε ότι, στις 
περιπτώσεις όπου το προσωπικό της Αρχής ταξιδεύει στο εξωτερικό και οι κρατήσεις των 
ξενοδοχείων γίνονται µέσω της πιο πάνω εταιρείας, οι πληρωµές γίνονται µε βάση τα τιµολόγια 
της εταιρείας αυτής, χωρίς να υποβάλλονται οι λογαριασµοί των ξενοδοχείων, µε αποτέλεσµα 
να µη φαίνονται οι ηµεροµηνίες άφιξης και αναχώρησης, οι όροι διαµονής και το ακριβές κόστος 
του ξενοδοχείου. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι, βάσει της νέας διαδικασίας που έχει εφαρµοστεί τώρα, θα 
ζητούνται προσφορές από τρία ταξιδιωτικά γραφεία. 

Μέρος Β 

4.108.15  ΄Εγκριση τελών για υπηρεσίες που  προσφέρει η Αρχή.   Εκκρεµεί ενώπιον της 
Βουλής η έγκριση των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισµών, για καθορισµό όλων των 
τελών που εισπράττει η Αρχή για την παροχή υπηρεσιών. 

4.108.16  Κανονισµοί Προσφορών.  Οι Κανονισµοί Προσφορών της Αρχής συνεχίζουν να 
παρουσιάζουν ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες.  Στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου εισηγήθηκα 
όπως στους νέους Κανονισµούς Προσφορών περιληφθούν  νέες κατάλληλες πρόνοιες.  
Προωθείται η αναθεώρηση των Κανονισµών. 

4.108.17  Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε,  χωρίς να εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας. 
Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £273.770 που αγοράστηκε/ απαλλοτριώθηκε από την Αρχή, πριν από 
αρκετό καιρό, δεν έχει µεταβιβαστεί στην Αρχή, ούτε και εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι 
ιδιοκτησίας, λόγω προβληµάτων στους διαχωρισµούς οικοπέδων. 
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4.108.18  Μεγάλο απόθεµα µαγνητικών τηλεκαρτών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν κατέστη δυνατό 
να διατεθεί το µεγάλο απόθεµα τηλεκαρτών, που δηµιουργήθηκε από την αντικατάσταση των 
καρτοτηλεφώνων µαγνητικής τεχνολογίας µε καρτοτηλέφωνα νέας τεχνολογίας, τα οποία 
δέχονται τηλεκάρτα ολοκληρωµένου κυκλώµατος.  Μελετώνται τρόποι διάθεσης τους και 
αναµένεται να υποβληθούν σχετικές εισηγήσεις. 

4.109  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος  A 

4.109.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το οικονοµικό έτος 1.5.98 - 30.4.99 
παρουσίασαν έλλειµµα £9,2 εκ., σε σύγκριση µε £24,2 εκ. κατά το προηγούµενο έτος, 
σηµειώθηκε δηλαδή µείωση του ελλείµµατος κατά £15 εκ. ή 62%, που οφείλεται κυρίως στην 
επίτευξη χαµηλότερου κόστους, σε σχέση µε τις πωλήσεις που έγιναν, σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος.   Το καθαρό έλλειµµα χρήσης καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση. 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Επιτροπής: 
 1999 1998 
΄Ελλειµµα Χρήσης προς Πωλήσεις 25% 65,9% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,1 1,91 
Κρατική Χορηγία προς Ολικό Εσόδων 25% 65% 

΄Οπως προκύπτει, τα ελλείµµατα της Επιτροπής Σιτηρών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 
κυβερνητική πολιτική αναφορικά µε την επιχορήγηση σιτηρών, η οποία και καλύπτει τα 
ελλείµµατα αυτά. 

(γ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Επιτροπής 
ανέρχονταν στις 30.4.99 σε £3,9 εκ., σε σύγκριση µε £4,3 εκ. στις 30.4.98. Αυτές 
αντιπροσωπεύουν δάνεια από τη ∆ηµοκρατία (£3,7 εκ.) και υποχρέωση της Επιτροπής στο 
Ταµείο Συνταξιοδότησης των Υπαλλήλων για  την  προηγούµενη υπηρεσία τους (£202.958). 

(δ) Κυβερνητικές εγγυήσεις και παρατράβηγµα τραπεζικού λογαριασµού.  Στις 30.4.99 
οι κυβερνητικές εγγυήσεις για πιστωτικές διευκολύνσεις της Επιτροπής ανέρχονταν σε £5,6 εκ. 
και το παρατράβηγµα του τραπεζικού λογαριασµού ήταν £5,5 εκ. 

4.109.2  Προσωπικό.  Οι οργανικές θέσεις ήταν 81, από τις οποίες οι 10 ήταν κενές, υπήρχε 
µια υπεράριθµη θέση και απασχολούνταν δύο έκτακτοι υπάλληλοι.  Οι δαπάνες για µισθούς, 
επιδόµατα, υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 
   

1999 
  

1998 
 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
  
Ποσοστό 

  £  £  £  % 
Μισθοί και τιµαριθµικά 
επιδόµατα 

  
1.059.513 

  
1.036.764 

  
22.749 

  
2,0 

∆ιάφορα επιδόµατα και 
υπερωρίες 

  
159.873 

  
176.618 

  
(16.745) 

  
9,5 

  1.219.386  1.213.382  6.004  0,5 
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1999 

  
1998 

 Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  
Ποσοστό 

Εργοδοτικές εισφορές και 
άλλα ωφελήµατα 

  
580.137 

  
605.469 

  
(25.332) 

  
4,2 

  1.799.523  1.818.851  (19.328)  1,0 
Ελλειµµατική εισφορά στο 
Ταµείο Συντάξεων 

  
322.633 

  
132.400 

  
190.233 

  
143,7 

  2.122.156  1.951.251  170.905  8,8 

4.109.3  Ωφελήµατα προσωπικού.  Η Επιτροπή επιβαρύνθηκε κατά τα τελευταία δυο έτη µε 
τα πιο κάτω ωφελήµατα προσωπικού: 
  1999  1998 
  £  £ 
Ταµείο Υγείας  100.461  97.115 
Ταµείο Ευηµερίας  47.112  87.648 
Ασφάλιστρα Προσωπικού  5.982  7.601 
Επιµόρφωση Προσωπικού  1.793  5.439 
  155.348  197.800 

4.109.4  Κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Ενώ προϋπολογίστηκαν δαπάνες ύψους £3.619.550, 
τελικά δαπανήθηκε µόνο το ποσό των £1.614.901, δηλαδή παρέµεινε αδαπάνητο ποσό 
£2.004.649 ή 55%. Ο βαθµός υλοποίησης του Προϋπολογισµού θεωρείται πολύ χαµηλός.  
΄Οπως αντιλαµβάνοµαι, µε την παράδοση του σιλό η κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί. 

4.109.5  Αγορά χρεογράφων για επένδυση του αποθεµατικού της Επιτροπής.  Η 
επιτροπή επενδύσεων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου ενέκρινε την επένδυση £1.000.000 από 
το αποθεµατικό της Επιτροπής σε χρεόγραφα της Λαϊκής Τράπεζας.  Σύµφωνα µε το Νόµο 
100/91 και την εγκύκλιο 642/90 ηµερ. 19.10.90 του Υπουργείου Οικονοµικών, τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµόσιου ∆ικαίου πρέπει να επενδύουν τα ταµειακά τους διαθέσιµα σε κυβερνητικά 
χρεόγραφα µόνο.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκε και λήφθηκε εκ 
των υστέρων καλυπτική έγκριση. 

4.109.6  Μελέτη καθεστώτος συγκέντρωσης διαχείρισης και εµπορίας των σιτηρών σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και διαµόρφωσης του κυπριακού µοντέλου.  Ο 
Σύµβουλος της Επιτροπής για θέµατα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ο οποίος προσλήφθηκε χωρίς 
προσφορές το 1999, συµβούλεψε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι έπρεπε να διεξαχθεί µελέτη 
σχετικά µε την εναρµόνιση της Επιτροπής µε την Ευρωπαϊκή  ΄Ενωση.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ανέθεσε τη µελέτη στον πιο πάνω Σύµβουλο για το ποσό των £60.000, χωρίς να 
προκηρυχθούν δηµόσιες προσφορές και χωρίς κοστολόγηση της σχετικής εργασίας.  
Επιπρόσθετα, εξέφρασα την άποψη ότι η ανάθεση της εν λόγω εργασίας απευθείας στο 
Σύµβουλο δε συνάδει µε τους κανόνες χρηστής διοίκησης και αντιστρατεύεται την όλη 
φιλοσοφία του θεσµού του Συµβούλου. 

4.109.7  Προσφορά για µεταφορές ντόπιων και εισαγόµενων σιτηρών.   Στις 17.3.98 
δηµοσιεύτηκε στον τύπο δήλωση ενδιαφέροντος για την πιο πάνω προσφορά, µε τελευταία 
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ηµεροµηνία υποβολής τις 27.3.98.  Πριν εγκριθούν οι όροι από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πριν 
ακόµη γίνει δηµοσίευση στις εφηµερίδες για δήλωση ενδιαφέροντος, λειτουργός της Επιτροπής 
διαπραγµατεύτηκε τους όρους µε την εταιρεία µε την οποία υπήρχε συµβόλαιο που έληξε στις 
30.4.98. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε συνεδρία στις 27.3.98, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να 
διαπραγµατευτεί και να συµφωνήσει µε την πιο πάνω εταιρεία την ανανέωση του συµβολαίου 
τους, ενώ στις 27.3.98 υπήρχε δήλωση ενδιαφέροντος από έναν ακόµη προσφοροδότη, ο 
οποίος, µετά την προσέλευση του στα Γραφεία της Επιτροπής, απέσυρε το ενδιαφέρον του. 

Το συµβόλαιο ανανεώθηκε, παρόλο που σηµαντικά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται βάσει των 
όρων του, δεν υποβλήθηκαν στο στάδιο λήψης της απόφασης.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε 
πληροφόρησε ότι οι τελικές διαπραγµατεύσεις, που έγιναν µε την εν λόγω εταιρεία πριν από την 
υπογραφή του νέου συµβολαίου, αποσκοπούσαν στην προστασία των συµφερόντων της 
Επιτροπής από µονοπωλιακές πιέσεις που θα µπορούσε να ασκηθούν από την ίδια εταιρεία. 

4.109.8  Συµβόλαιο 98.29.0 για αγορά αραβόσιτου.  Στους όρους του πιο πάνω συµβολαίου, 
που κατακυρώθηκε στην εταιρεία Toepfer, µεταξύ άλλων υπήρχε πρόνοια ότι το ποσοστό των 
σπασµένων σπόρων και ξένων υλικών δε θα ξεπερνά το 5%.  Η εταιρεία, στην οποία η 
Επιτροπή Σιτηρών ανέθεσε τον έλεγχο και επιθεώρηση της φόρτωσης του αραβόσιτου, 
προειδοποίησε έγκαιρα ότι το ποσοστό των σπασµένων κόκκων ξεπερνούσε κατά πολύ το όριο 
του 5% και η συνέχιση της φόρτωσης θα απέβαινε σε βάρος της Επιτροπής Σιτηρών.  Ωστόσο, 
η Επιτροπή Σιτηρών διαφοροποίησε τους όρους, αυξάνοντας το επιτρεπτό όριο των 
σπασµένων σπόρων από 5% σε 6% και έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι, σε καµιά 
περίπτωση, το ποσοστό δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 7%.  Για την αλλαγή αυτή, συµφωνήθηκε 
µε τον προµηθευτή η αποκοπή ενός δολαρίου για κάθε τόνο από την ολική τιµή του 
αραβόσιτου.  Ωστόσο, ούτε και οι όροι αυτοί τηρήθηκαν από τον προµηθευτή και φάνηκε ότι 
παραβιάστηκε και το όριο του 7%.  Τελικά, συµφωνήθηκε να αποκοπεί επιπλέον ποσό 150.000 
δολαρίων.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µού ανέφερε ότι η διαφοροποίηση βασίστηκε στους 
γενικούς όρους προσφορών που κάµνουν χρήση όρων των συµβολαίων  GAFTA (Grain and 
Feed Trade Association), οι οποίοι επιτρέπουν αποκλίσεις από παραµέτρους του συµβολαίου 
για ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Μέρος Β 

4.109.9  Επέκταση σιλό.  Αντιλαµβάνοµαι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά προβλήµατα 
για το θέµα αυτό. 

4.109.10  Οικονοµικοί Κανονισµοί και Κανονισµοί Αποθηκών.  Εκκρεµεί ακόµα η έγκριση 
των Κανονισµών αυτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής.  
΄Οσο αφορά τις διαδικασίες προσφορών, εισηγήθηκα όπως οι σχετικοί Κανονισµοί της 
Επιτροπής ενισχυθούν, µε την υιοθέτηση ανάλογων προνοιών των περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµων και Κανονισµών. 

4.110  EΠΙΤΡΟΠΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Β 

4.110.1  Εκχώρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  Σύµφωνα µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 43.044 ηµερ. 14.9.95, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της 
Επιτροπής Υδάτων Λευκωσίας έχουν εκχωρηθεί από την 1.1.95 στο Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, έναντι ετήσιου ποσού £1.000.  Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
της Επιτροπής, η αξία των οποίων την 1.1.95 ήταν £247.407, ενώ στις 31.12.1999 ήταν 
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£252.407, παρουσιάζονται στους λογαριασµούς του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, 
αλλά η κυριότητα τους εξακολουθεί να παραµένει στην Επιτροπή. 

4.111  ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.111.1  Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα και τα έξοδα του Οργανισµού για το 1999 ανήλθαν 
σε £2.529.388 και £2.475.895, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £2.311.626 και £2.226.558 κατά το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £53.493, σε σύγκριση µε £85.068 το 1998.  
Στα έσοδα περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £2.289.501 και άλλες χορηγίες και 
συνεισφορές για ποσό £13.698.  'Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Eκθέσεις µου, ο 
Οργανισµός βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην κρατική χορηγία και εισηγήθηκα όπως µελετηθούν 
τρόποι για αύξηση των εσόδων και µείωση των εξόδων του Οργανισµού.  Επισηµαίνεται επίσης 
ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του Οργανισµού για το 1999 ξεπερνούσε τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις κατά £232.673, σε σύγκριση µε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £44.596 
για το 1998. 

4.111.2  Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το οικονοµικό έτος 1999 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 16.11.98, από το Υπουργικό 
Συµβούλιο στις 24.2.99 και ψηφίστηκε σε Νόµο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2.4.99. 

∆εδοµένου ότι η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια µόνο για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
1999, οι δαπάνες του Οργανισµού για την περίοδο 1.3.99 - 1.4.99 δεν ήταν νοµοθετικά 
καλυµµένες. 

4.111.3  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 1999 1998 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,25 0,96 
Κρατική Χορηγία προς Σύνολο Εσόδων 90,5% 89,1% 
'Εσοδα από Περιοδείες στο Εξωτερικό προς Σύνολο Εσόδων 2,3% 3,8% 
'Εσοδα από Παραστάσεις στην Κύπρο προς Σύνολο Εσόδων 5,3% 4,6% 

4.111.4  Προσωπικό.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 32 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις, 23 
πάνω σε προσωρινή βάση και 5 πάνω σε έκτακτη βάση, µε σύνολο αποδοχών £1.097.633, σε 
σύγκριση µε £1.005.457 το 1998.  Στις αποδοχές προσωπικού περιλαµβάνεται ποσό ύψους 
£124.713, που αντιπροσωπεύει τις συνεισφορές του Οργανισµού στα Ταµεία Συντάξεων και 
Προνοίας, και ποσό £97.091 για συνεισφορά του Οργανισµού στα Ταµεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Πλεονάζοντος Προσωπικού κ.τ.λ., ποσό £92.550 για ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη και ποσό £18.525 για υπερωρίες και επιδόµατα.  Επιπρόσθετα ο Οργανισµός έχει 
δαπανήσει ποσό ύψους £71.275 για ασφάλιση και για έµµεσα ωφελήµατα του προσωπικού. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος κόστους εργοδότησης ανά υπάλληλο 
ήταν περίπου £19.480 για το 1999, σε σύγκριση µε £17.800 για το 1998.  Επιπρόσθετα, ο 
Οργανισµός εργοδοτούσε πέντε εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £32.898, και 36 έκτακτους 
ηθοποιούς µε µερική απασχόληση, µε σύνολο αποδοχών £120.238. 
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4.111.5  Πωλήσεις εισιτηρίων.  Οι πωλήσεις εισιτηρίων ανήλθαν σε 69 745, σε σύγκριση µε 
58 000 το 1998, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση κατά 11 745 εισιτήρια, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην αυξηµένη προσέλευση θεατών στις οργανωµένες παραστάσεις που δόθηκαν στην Κύπρο. 

4.111.6  Επιχορήγηση ελεύθερου θεάτρου.  Στα ελεύθερα θέατρα «ΣΑΤΙΡΙΚΟ», «ΕΝΑ», 
«Ε.Θ.Α.Λ» και «ΣΚΑΛΑ» καταβάλλεται επιχορήγηση µε βάση καθορισµένους όρους και 
κριτήρια.  Για το 1999 το ύψος της επιχορήγησης των τεσσάρων θεάτρων ήταν £104.000, 
£99.000, £98.000 και £81.000, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £97.500, £92.100, £91.500 και 
£50.000, αντίστοιχα, το 1998.  Μετά από παράκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού 
και γραπτή συγκατάθεση των τεσσάρων θεάτρων, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει ετήσιο 
έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί ότι πράγµατι η χορηγία διατίθεται για τους 
σκοπούς για τους οποίους εγκρίνεται.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(α) Προσωπικό θεάτρων.  Υπάρχει ανοµοιοµορφία στην εργοδότηση και αντιµισθία του 
προσωπικού των τεσσάρων θεάτρων, η οποία επηρεάζει άµεσα την επιχορήγηση.  Εισηγήθηκα 
όπως καθοριστούν τα επιτρεπόµενα όρια, τόσο αναφορικά µε τον αριθµό, όσο και την 
αντιµισθία του προσωπικού, για σκοπούς υπολογισµού και παραχώρησης της επιχορήγησης.  
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι θα εξετάσει την εισήγηση µου. 

(β) Επιχορήγηση κατά θεατή.  Παρατηρείται σοβαρή διακύµανση στο ύψος της 
επιχορήγησης κατά θεατή που καταβάλλεται στα τέσσερα θέατρα. Εισηγήθηκα όπως, για πιο 
δίκαιη κατανοµή και έλεγχο της χορηγίας που παραχωρείται από τον Οργανισµό στα ελεύθερα 
θέατρα, τα κριτήρια διαµορφωθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να 
αποτιµώνται σε χρήµα. 

4.111.7  Υπερβάσεις.  Ποσά ύψους £47.833 και £17.392 που αφορούν δαπάνες του 1999, για 
έργα που ανεβάστηκαν το 1999 και 2000, αντίστοιχα, δε χρεώθηκαν στο λογαριασµό εσόδων 
και εξόδων του 1999, αλλά καταχωρίστηκαν στον ισολογισµό (Λογαριασµός Χρεωστών και 
Προκαταβολών), µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται αυξηµένα το πλεόνασµα και το κεφάλαιο 
κίνησης των λογαριασµών του 1999.  Με την πιο πάνω λογιστική τακτοποίηση, για την οποία 
λήφθηκε και σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Οργανισµός απέφυγε την κάλυψη 
υπέρβασης ύψους £65.225, µε βάση την ενδεδειγµένη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια 
(1) και (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισµού του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου Νόµου 
αρ. 18(ΙΙ)/99.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι δεν προωθήθηκε η κάλυψη της 
υπέρβασης µε βάση την ενδεδειγµένη διαδικασία, λόγω µη συγκατάθεσης του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 

4.111.8  ∆ιοικητικοί και Οικονοµικοί Κανονισµοί.  Παρόλο που έχει ετοιµαστεί προσχέδιο 
των πιο πάνω Κανονισµών, η προώθηση του στο Υπουργικό Συµβούλιο εκκρεµεί από το 1982, 
επειδή δεν προωθήθηκε από τον Οργανισµό σχετική τροποποίηση, τόσο του προσχεδίου, όσο 
και του άρθρου 19 του περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου Νόµου αρ. 71/70, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα. 

4.111.9  Λογαριασµοί τηλεφώνων.  Οι λογαριασµοί τηλεφώνων κατά την περίοδο 12/98 - 
11/99 ανήλθαν στο ποσό των £7.302, σε σύγκριση µε £5.700 την προηγούµενη περίοδο, 
δηλαδή προέκυψε αύξηση ύψους £1.602 ή 28,1%.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έγιναν 
τηλεφωνήµατα στο εξωτερικό εκτός ωρών λειτουργίας του Οργανισµού.  Εισηγήθηκα όπως το 
θέµα διερευνηθεί από τον Οργανισµό και εισπραχθεί το κόστος ιδιωτικών τηλεφωνηµάτων που 
πιθανόν να έγιναν στο εξωτερικό από υπαλλήλους του Οργανισµού. 
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Μέρος Β 

4.111.10 Πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι στο τέλος του 
έτους δεν έγινε φυσική καταµέτρηση του τεχνικού εξοπλισµού του Οργανισµού.  

4.112  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.112.1  Αποτελέσµατα έτους 

(α) 'Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ήταν £807.018, σε σύγκριση µε £579.186 το 1998.  
Στα έσοδα περιλαµβάνεται Κρατική Χορηγία ύψους £767.050, πάνω στην οποία στηρίζεται η 
λειτουργία του Οργανισµού, ποσό  £18.933 που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, 
µέσα στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «Νεολαία για την Ευρώπη», καθώς και ποσό 
£19.460 από την «Κάρτα Νέων». 

(β) 'Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £806.360, σε σύγκριση µε £595.538 το 
1998. 

Στα έξοδα δεν περιλαµβάνονται οι απολαβές των µόνιµων δηµόσιων υπαλλήλων που 
αποσπάστηκαν στον Οργανισµό. 

4.112.2  «Κάρτα Νέων».  Το Υπουργικό Συµβούλιο ανέθεσε στις 28.11.95 τη διαχείριση του 
θεσµού της «Κάρτας Νέων» στον Οργανισµό Νεολαίας.  Τα έσοδα που προέκυψαν από τη 
διαχείριση της «Κάρτας Νέων» ήταν £19.460 και τα έξοδα £21.838, σε σύγκριση µε £8.914 και 
£17.461, αντίστοιχα, το 1998. 

4.112.3  Προσωπικό.  Στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού προβλέπονται 13 οργανικές 
θέσεις, από τις οποίες οι επτά έχουν πληρωθεί µε σύµβαση, µε σύνολο απολαβών £68.137, σε 
σύγκριση µε £69.875 το 1998. 

4.112.4  Κανονισµοί.  Εκκρεµεί η ετοιµασία Κανονισµών του Οργανισµού για ρύθµιση των 
θεµάτων που αφορούν τη διάρθρωση, τους όρους υπηρεσίας προσωπικού και άλλα θέµατα 
που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 33 του Νόµου αρ. 33(Ι) του 1994. 

4.113  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

4.113.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £49.931, σε σύγκριση 
µε £19.537 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £30.394, που οφείλεται στη µείωση των 
εξόδων, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £492.862, σε σύγκριση µε £493.107 το 1998.  Στα έσοδα 
περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £419.436 (£420.034 το 1998) και, όπως προκύπτει, η 
λειτουργία του Πρακτορείου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνέχιση της παροχής κρατικής 
οικονοµικής υποστήριξης. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ήταν £442.931, σε σύγκριση µε £473.570 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε µείωση κατά £30.639 ή 6,47%, που οφείλεται κυρίως στη µείωση του Κονδυλίου 
«Λοιπές ∆ιοικητικές ∆απάνες» (£35.347). 
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4.113.2  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός για το 
1999 εγκρίθηκε έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πρακτορείου, υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 9.7.98 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 18.11.98.  
Σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) 
Νόµο, ο Προϋπολογισµός του Πρακτορείου έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.98, ενώ κατατέθηκε στις 10.12.98 και ψηφίστηκε σε Νόµο (αρ. 
5(ΙΙ)/99) στις 28.1.99. 

4.113.3  Προσωπικό.  Το Πρακτορείο εργοδοτούσε 15 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις, µε 
σύνολο αποδοχών £260.200, σε σύγκριση µε £270.599 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 
£10.399 ή 3,8%.  Στις αποδοχές προσωπικού περιλαµβάνεται ποσό £10.594 για υπερωριακή 
απασχόληση (£14.645 το 1998), ποσό £25.741 (£25.748 το 1998), για αµοιβές 
συνεργατών/ανταποκριτών, καθώς και ποσό ύψους £34.449 (£33.028 το 1998), για 
απασχόληση 8 συνεργατών πάνω σε έκτακτη βάση, µε τριµηνιαία συµβόλαια. 

Μέρος Β 

4.113.4  Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Εκκρεµεί η θέσπιση Κανονισµών για τα 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του προσωπικού.  Αντιλαµβάνοµαι ότι, για ρύθµιση του θέµατος, 
έχει ήδη ετοιµαστεί αναλογιστική µελέτη και προωθούνται τώρα Κανονισµοί που να υιοθετούν 
τον περί Συντάξεων Νόµο που ισχύει στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, αφού εγκαταλείφθηκε η 
προηγούµενη διαδικασία θέσπισης ξεχωριστών Κανονισµών για το Πρακτορείο. 

4.114  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

4.114.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα ύψους  £2,3 εκ., σε 
σύγκριση µε πλεόνασµα £0,25 εκ. το 1998, το οποίο οφείλεται τόσο στη µείωση των εσόδων 
όσο και στην αύξηση των εξόδων. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £13.199.422, σε σύγκριση µε 
£14.113.576 το 1998, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £914.154,  η οποία οφείλεται κυρίως στη 
µείωση της κρατικής χορηγίας κατά £660.000 και στη µείωση των εσόδων από το ΠΡΟ-ΠΟ 
κατά £171.586. 

Στα έσοδα δεν περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £530.778 (1998 £749.461), η οποία 
κρατήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να καταβληθεί στην Αστυνοµία, για το 
κόστος αστυνόµευσης αθλητικών εκδηλώσεων. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £15.500.501, σε σύγκριση µε 
£13.859.430 το 1998, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση ύψους £1.641.071, που οφείλεται κυρίως 
στη σηµαντική αύξηση των δαπανών κατά £1.698.950, για τη δηµιουργία και βελτίωση µη 
ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων, και στην αύξηση των πληρωτέων τόκων κατά £196.271.  
΄Αλλες αυξήσεις δαπανών της τάξης των £50.000 - £80.000 παρουσιάστηκαν στις απολαβές 
προσωπικού, τα γενικά διοικητικά έξοδα, τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις, στον αθλητισµό για 
όλους και τις αποσβέσεις.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις σε διάφορους αθλητικούς 
φορείς, για κάλυψη των διαχειριστικών τους δαπανών, µειώθηκαν κατά £695.308. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 
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 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,16 0,18 
Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 0,92% 0,90% 

(ε) Ρευστότητα.  Ο Οργανισµός κατά το 1999 παρουσίασε σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας, 
το οποίο αντιµετώπισε µε παρατράβηγµα, το οποίο στις 31.7.1999 ανήλθε σε £3.335.454 και 
τακτοποιήθηκε αργότερα µε τη σύναψη δυο δανείων, συνολικού ύψους £4.137.526. 

(στ) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  ΄Ολα τα δάνεια του Οργανισµού, το υπόλοιπο των οποίων 
στις 31.12.99 ανερχόταν στα £6,38  εκ., σε σύγκριση µε £2,25 εκ. το 1998, είναι εγγυηµένα από 
την Κυβέρνηση. 

(ζ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.99 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Οργανισµού 
ανέρχονταν σε £2,34 εκ., σε σύγκριση µε £3,12 εκ. το 1998, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό 
ήταν µόνο £0,37 εκ., σε σύγκριση µε £0,58 εκ. το 1998, δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο 
κίνησης ύψους £1,97 εκ., σε σύγκριση µε £2,54 εκ. το 1998. 

(η) Χρεώστες.  Στις 31.12.99 οι χρεώστες ανέρχονταν σε £238.640, σε σύγκριση µε 
£227.220 το 1998. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των προκαταβολών κατά £32.291. 

Στους χρεώστες περιλαµβάνονται ποσά ύψους πέρα από £50.000, τα οποία οφείλονται από 
προηγούµενα έτη από σωµατεία και οµοσπονδίες. 

4.114.2  Προϋπολογισµός 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός του 
Οργανισµού για το 1999 εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 16.4.99, µε επακόλουθο οι δαπάνες της 
περιόδου 1.3.99-15.4.99 να πραγµατοποιηθούν χωρίς εξουσιοδότηση της Βουλής. 

(β) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού κατά Κεφάλαιο.  Σε τρία Κεφάλαια του 
Προϋπολογισµού παρουσιάστηκαν υπερβάσεις συνολικού ύψους £338.128, χωρίς την εκ των 
προτέρων υποβολή και έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού.  Σχετικά ανέφερα ότι η 
ετοιµασία και προώθηση για έγκριση του συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού έγινε µε µεγάλη 
καθυστέρηση, µετά από τη διενέργεια των υπερβάσεων. 

 (γ) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού κατά ΄Αρθρο.  Σε αρκετά Κονδύλια Εξόδων του 
Προϋπολογισµού παρουσιάστηκαν υπερβάσεις συνολικού ύψους £153.575, χωρίς την έγκριση 
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού. 

4.114.3  Προσωπικό 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων.  
Στις 31.12.99 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους (έναντι των 42 οργανικών 
θέσεων) και 4 έκτακτους.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές 
εισφορές στα διάφορα Ταµεία ήταν £775.202. 

(β) Τακτικό εργατικό προσωπικό.  Στις 31.12.99 ο Οργανισµός απασχολούσε επίσης 33 
άτοµα ως µόνιµο εργατικό προσωπικό, έναντι συνολικής δαπάνης £246.173, η οποία 
κατανεµήθηκε στα έξοδα λειτουργίας των χώρων όπου απασχολήθηκαν. 

(γ) Συµβασιούχοι γυµναστές.  Κατά τη διάρκεια του έτους ο Οργανισµός απασχόλησε κατά 
περιόδους, µε ειδική σύµβαση, 79 γυµναστές για το πρόγραµµα «Αθλητισµός για ΄Ολους», 
έναντι συνολικής δαπάνης ύψους £284.400. 
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(δ) Προπονητές και ειδικοί συντονιστές.  Ο Οργανισµός κατέβαλε αντιµισθία σε περίπου 
330 προπονητές, οι οποίοι εργοδοτούνται από τα σωµατεία για το πρόγραµµα «Εθνικό Σχέδιο 
Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού».  Για το ίδιο πρόγραµµα κατέβαλε επίσης σε 28 άτοµα 
επιδόµατα για καθήκοντα συντονιστών ή εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, τα οποία 
κυµαίνονται από £200 µέχρι £800 το µήνα. 

4.114.4  Εσωτερικός έλεγχος.  Ο Οργανισµός δεν έχει υιοθετήσει ακόµη το κατάλληλο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που να καλύπτει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα, µε αποτέλεσµα 
να παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις και αδυναµίες, τόσο όσο αφορά την οικονοµική 
διαχείριση, όσο και την πλήρη συµµόρφωση προς τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
καθώς και τις διατάξεις των Νόµων και των συναφών Κανονισµών.  

Εξέφρασα τη γνώµη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει το συντοµότερο στη 
λήψη απόφασης για ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, βελτιώνοντας τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται και δηµιουργώντας ξεχωριστό Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ως παραδείγµατα µη άσκησης αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου ανέφερα: 

(α) Το µη ικανοποιητικό έλεγχο των χορηγιών που παραχωρούνται προς τις οµοσπονδίες και 
σωµατεία. 

(β) Τη µη ικανοποιητική στοιχειοθέτηση των δελτίων πληρωµής. 

(γ) Τη µη τήρηση ή την ύπαρξη αδυναµιών στην τήρηση των κατάλληλων µητρώων, όπως το 
µητρώο προσφορών, οδοιπορικών, περιουσίας, συντηρήσεων και έργων. 

(δ) Τη µη ικανοποιητική ενηµέρωση των δελτίων υπηρεσίας των υπαλλήλων. 

(ε) Την απουσία οργανογράµµατος στο οποίο να παρουσιάζεται η ιεραρχία, οι διάφοροι 
τοµείς εργασίας, οι υπεύθυνοι λειτουργοί κατά τοµέα, καθώς και το προσωπικό. 

(στ) Τη µη ικανοποιητική ενηµέρωση των δελτίων υπηρεσίας προσωπικού. 

Παρόλο που η Υπηρεσία µου εισηγείται κάθε χρόνο µέτρα για βελτίωση του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνεται ότι δε λαµβάνονται όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα, µε 
αποτέλεσµα οι αδυναµίες να διαιωνίζονται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι αδυναµίες οφείλονται στην έλλειψη 
προσωπικού. 

4.114.5  Οικονοµικοί Κανονισµοί.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 42, 
ηµερ. 5.12.98, εξέδωσε Οικονοµικούς Κανονισµούς που αφορούν και ρυθµίζουν θέµατα 
προϋπολογισµού, οικονοµικής διαχείρισης, λογιστικών διαδικασιών και προσφορών. 

Ανέφερα ότι οι Κανονισµοί, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, χρήζουν µερικής 
βελτίωσης και για το λόγο αυτό εισηγήθηκα την επανεξέταση και αναθεώρηση τους.  Προς το 
σκοπό αυτό υπέβαλα συγκεκριµένες εισηγήσεις σε σχέση µε µισθούς και επιδόµατα, τη 
διαδικασία και έντυπα πληρωµών, αξιολογήσεις προσφορών κ.τ.λ. 

4.114.6  Προσφορές 

(α) ΄Ανοιγµα κιβωτίου προσφορών.  Αναφορικά µε το άνοιγµα του κιβωτίου προσφορών 
υπέβαλα συγκεκριµένες εισηγήσεις, έτσι που η όλη διαδικασία να διασφαλίζει ότι το άνοιγµα του 
κιβωτίου γίνεται έγκαιρα και από εξουσιοδοτηµένα άτοµα  και ότι η καταχώριση των κατάλληλων 
στοιχείων γίνεται ορθά. 
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(β) Ανακοινώσεις στον τύπο και γραπτές προσφορές.  Οι Εσωτερικοί Οικονοµικοί 
Κανονισµοί του Οργανισµού, όσο αφορά τις προσφορές, δεν τηρούνται ανελλιπώς.  
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρµόστηκε ο Κανονισµός που 
αφορά προσφορές από £2.000 µέχρι £10.000, για τις οποίες πρέπει να γίνεται ανακοίνωση 
στον εγχώριο τύπο και να ζητούνται τηλεφωνικώς, από τρεις τουλάχιστον προµηθευτές, 
γραπτές προσφορές. 

(γ) Προσφορές σχετικά µε συστήµατα καταστολής της βίας στα γήπεδα.  Στην Ετήσια 
Έκθεση µου για το 1998, ανέφερα ότι, επειδή η Υπηρεσία µου διαπίστωσε, 

i. Ελλείψεις/αδυναµίες/παραλείψεις στις διαδικασίες πρόσληψης συµβούλων, ετοιµασίας των 
εγγράφων της προσφοράς, αξιολόγησης/κατακύρωσης των προσφορών για τα πιο πάνω 
συστήµατα, 

ii. τις προσφορές χειριζόταν ο ίδιος λειτουργός του Οργανισµού και ο ίδιος σύµβουλος, και 

iii. τα τρία συµβόλαια είχαν κατακυρωθεί σε δύο εταιρείες που είχαν άµεση σχέση µεταξύ 
τους, 

ενηµέρωσα στις 7.1.99 σχετικά το Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος στις 19.1.99 όρισε τρεις 
ποινικούς ανακριτές, για διερεύνηση των ευρηµάτων της Υπηρεσίας µου.  Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας ηµερ. 14.4.2000, οι τρεις ποινικοί 
ανακριτές υπέβαλαν - λόγω διαφωνιών µεταξύ τους - δύο εκθέσεις προς το Γενικό Εισαγγελέα, 
ο οποίος ανέθεσε σε ∆ικηγόρο της ∆ηµοκρατίας την αξιολόγηση τους. Η ∆ικηγόρος της 
∆ηµοκρατίας, αφού µελέτησε το θέµα, υπέβαλε στις 9.3.2000 σηµείωµα προς το Γενικό 
Εισαγγελέα, µε το συµπέρασµα ότι, από την όλη µαρτυρία και τις εκθέσεις των ποινικών 
ανακριτών στο σύνολο τους, δεν έχει προκύψει µαρτυρία, που να στοιχειοθετεί τη διάπραξη 
οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε, προσθέτοντας τη φράση 
«παρόλο που ενδεχοµένως να είχαν διαπραχθεί πειθαρχικά αδικήµατα», για τα οποία, όµως, µε 
βάση την κείµενη νοµοθεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει οποιαδήποτε σχετική αρµοδιότητα. 
΄Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντίγραφα των εκθέσεων των ποινικών ανακριτών θα 
διαβιβάσει ο Γενικός Εισαγγελέας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο τις παρέδωσε στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού, για να 
εξετάσει το ενδεχόµενο διάπραξης πειθαρχικών αδικηµάτων. 

(δ) Προσφορά αρ. 30/99 για κατασκευή αθλητικής αίθουσας στο Στρατόπεδο Στέλιου 
Μαυροµµάτη στο Σταυροβούνι.  Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο της Υπηρεσίας µου, που έγινε το 
Σεπτέµβριο 1999, ύστερα από προφορική καταγγελία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

i. Τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών ήταν η 3.9.99. Οι προσφορές ανοίχθηκαν στις 
16.9.99 και, αφού σφραγίστηκαν µε ηµερ. 3.9.99, υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο και το 
Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού. 

ii. Στις 17.9.99 - εποµένη του ανοίγµατος των προσφορών - ο αρµόδιος λειτουργός του 
Οργανισµού παρέλαβε σηµαντικά έγγραφα της προσφοράς από το χαµηλότερο 
προσφοροδότη, τα σφράγισε µε ηµερ. 3.9.99 και τα έδωσε στο Γενικό ∆ιευθυντή, ο οποίος 
τα υπέγραψε, αφού τον διαβεβαίωσε ότι πρόκειτο για µη σηµαντικά έγγραφα. Σηµειώνεται 
ότι, σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς, απαιτείτο όπως τα έγγραφα αυτά 
υποβληθούν µε την προσφορά. 
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iii. Ο Πρόεδρος του Οργανισµού δεν είχε υπογράψει τα έγγραφα µέχρι τη στιγµή του ελέγχου. 

iv. ΄Οπως µας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού, το δικό του κλειδί του 
κιβωτίου προσφορών είχε δοθεί σε προηγούµενη ηµεροµηνία - γύρω στις 10.9.99 - σε 
λειτουργό του Οργανισµού για να ανοίξει το κιβώτιο προσφορών, αλλά αυτός το επέστρεψε 
αργότερα, χωρίς να ανοίξει, όπως του ανέφερε, το κιβώτιο προσφορών. Στις 16.9.99, την 
ηµέρα δηλαδή που ανοίχθηκαν οι προσφορές, έδωσε και πάλι το κλειδί του στον ίδιο 
λειτουργό. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του Οργανισµού, το κιβώτιο 
προσφορών ανοίγεται από το Γενικό ∆ιευθυντή ή εκπρόσωπο του, δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο, και τον Πρόεδρο του Οργανισµού ή εκπρόσωπο του, δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο, κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα λήξης της κάθε προσφοράς.   

v. Με τις πιο πάνω ενέργειες, όλα τα έντυπα των προσφορών που τοποθετήθηκαν στο 
φάκελο του έργου έφεραν την ίδια ένδειξη σχετικά µε την ηµεροµηνία παραλαβής τους, 
δηλαδή «3.9.99», χωρίς να καταδεικνύεται ότι ορισµένα έγγραφα της προσφοράς του 
χαµηλότερου προσφοροδότη παραλήφθηκαν εκπρόθεσµα, στις 17.9.99, και αφού είχαν 
ήδη ανοιχθεί οι προσφορές. 

Επειδή θεώρησα το θέµα σοβαρό, υπέβαλα στις 24.9.99 τα ευρήµατα της Υπηρεσίας µου στο 
Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής τον Οκτώβριο 2000, από την έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι ο αρµόδιος λειτουργός του Οργανισµού ενδεχοµένως να έχει διαπράξει 
ποινικό αδίκηµα και ότι ήδη κατηγορήθηκε γραπτώς από την Αστυνοµία.   

(ε) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή του χορτοτάπητα στο 
Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο.  Ο Οργανισµός αποφάσισε στις 11.1.2000 την απευθείας 
ανάθεση συµβουλευτικών υπηρεσιών, για την κατασκευή του χορτοτάπητα του Μακάρειου 
Αθλητικού Κέντρου, σε συγκεκριµένο οίκο ξένων συµβούλων, έναντι αµοιβής (£29.700 + £750 
το µήνα για άλλες υπηρεσίες, καθώς και όλα τα µεταφορικά έξοδα και έξοδα διαµονής). 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφορικά µε την ανάθεση και το ύψος της 
αµοιβής που συµφωνήθηκε, το οποίο θεωρούµε ψηλό, συγκρινόµενο µε παρόµοιας φύσης 
υπηρεσίες που ανατέθηκαν σε άλλες περιπτώσεις, µετά από ζήτηση προσφορών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η ανάθεση έγινε µετά από σοβαρό 
προβληµατισµό και νοµική συµβουλή και ότι δε θεωρεί το ύψος της αµοιβής ψηλό για διεθνή 
οίκο, χωρίς όµως να τεκµηριώνει τις θέσεις του. 

4.114.7  ∆ιαχείριση ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων από τον Οργανισµό.  Από 
τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων προέκυψε καθαρό έλλειµµα £494.451, σε σύγκριση µε 
£346.054 το 1998, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση ύψους £148.397 ή 43%, σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. 

Κανένας αθλητικός χώρος δεν παρουσίασε πλεόνασµα.  Τα έσοδα παρουσίασαν µείωση ύψους 
26%, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 15%. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, ο Οργανισµός µελετά την ίδρυση φορέα που να διαχειρίζεται τους 
αθλητικούς χώρους, τακτική που ακολουθείται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 

4.114.8  Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε προϋπολογισµός για το 1999 ύψους £950.000, 
ενώ για το αθλητικό έτος 1997/98 ήταν £1.058.150 και για το αθλητικό έτος 1998/99 
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£1.180.350.  Εξυπακούεται ότι µέρος του προϋπολογισµού για το αθλητικό έτος 1998/99 
ενσωµατώθηκε στον προϋπολογισµό για το έτος 1999. 

(β) Το ύψος των πραγµατικών δαπανών δεν έχει υπολογιστεί, καθότι ο απολογισµός του 
Σχεδίου για το 1999 δεν έχει, µέχρι σήµερα, ετοιµαστεί.  Ως αποτέλεσµα, δεν κατέστη δυνατό να 
γίνει σύγκριση του προϋπολογισµού µε τις πραγµατικές δαπάνες, ούτε και να εξαχθούν άλλα 
συµπεράσµατα, σχετικά µε την ορθή εκτέλεση του.  Σηµειώνεται όµως ότι, µετά από την 
ετοιµασία του απολογισµού για το αθλητικό έτος 1997/98, διαπιστώθηκαν αδυναµίες στο όλο 
σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου. 

(γ) Συνεχίζεται η απασχόληση στο ΕΣΥΑΑ προσωπικού, το οποίο εργάζεται στον Οργανισµό 
ή άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα/Υπηρεσίες.  Η εκτέλεση διπλών καθηκόντων, όπως ανέφερα και 
στην προηγούµενη έκθεση µου, λόγω του ότι ο φόρτος εργασίας για το ΕΣΥΑΑ είναι µεγάλος, 
πιθανόν να γίνεται σε βάρος των πρωινών καθηκόντων τους στο ∆ηµόσιο.  Επίσης, δε φαίνεται 
να έχει εξασφαλιστεί άδεια εργοδότησης από όσους εργάζονται στην Κυβέρνηση. 

(δ) Συνεχίζεται η απασχόληση δυο υπεύθυνων του Σχεδίου και δυο Γραφέων, σε αντίθεση µε 
τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου Νόµο του 1985 (169/85). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι ζητήθηκε από τον υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ η ετοιµασία 
απολογισµού για το 1999, ότι η απασχόληση ειδικών στο ΕΣΥΑΑ που εργάζονται σε άλλες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες θα τερµατιστεί από τη νέα αθλητική περίοδο, εκτός εάν πάρουν άδεια 
από το αρµόδιο Υπουργείο, και ότι η απασχόληση των υπευθύνων του Σχεδίου και των δυο 
Γραφέων εξετάζεται από το Υπουργείο Εργασίας και το Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού. 

(ε) Αποκοπές και εισφορές στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΄Αµυνας.  Για τις 
αντιµισθίες των προπονητών, καθώς και των ειδικών συντονιστών και άλλου προσωπικού, στο 
οποίο ο Οργανισµός καταβάλλει διάφορα ποσά για τις υπηρεσίες τους, µέσα στα πλαίσια του 
προγράµµατος ΕΣΥΑΑ, δε γίνονται συνεισφορές και αποκοπές, σε αντίθεση µε τις διατάξεις των 
σχετικών Νόµων και Κανονισµών. Σηµειώνεται ότι, εκτός από τους δύο υπεύθυνους για τη 
λειτουργία του προγράµµατος και δύο Γραφείς που απασχολούνται στο Σχέδιο, οι υπόλοιποι δε 
θεωρούνται υπάλληλοι του Οργανισµού, αλλά ότι εργοδοτούνται από τα Σωµατεία και 
Οµοσπονδίες, η αντιµισθία τους όµως καταβάλλεται από τον Οργανισµό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι το θέµα των εισφορών στα Ταµεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και ΄Αµυνας εξετάζεται από τον Οργανισµό, σε συνεργασία µε τους Νοµικούς του 
Συµβούλους  και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το λόγο ότι η εισήγηση µας θα έχει 
και άλλες προεκτάσεις. 

4.114.9  Λειτουργία συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων.  Για την προµήθεια/εγκατάσταση του 
συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων, ο Οργανισµός συνήψε το 1998 συµφωνίες µε δύο εταιρείες - 
κατόπι ζήτησης προσφορών - για την αγορά του λογισµικού και του απαραίτητου εξοπλισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.  Στις πρόνοιες των πιο πάνω συµφωνιών 
περιλαµβανόταν και η εκπαίδευση λειτουργών του Οργανισµού για τη λειτουργία του 
συστήµατος.  Το σύστηµα αναµενόταν να λειτουργήσει την περίοδο 1998-1999. Στις  9.8.99 Ο 
Οργανισµός συνήψε συµφωνία µε την εταιρεία που προµήθευσε το λογισµικό, για την παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας του συστήµατος για 3 χρόνια.  Η σύναψη της συµφωνίας έγινε κατόπι 
διαπραγµατεύσεων µε τη συγκεκριµένη εταιρεία, χωρίς τη ζήτηση προσφορών. 
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Από τη µελέτη του συµβολαίου διαπιστώθηκε ότι, ενώ πρόκειται για συµβόλαιο παροχής 
υπηρεσιών, προνοείται η καταβολή ποσού £20.000, µε την υπογραφή του, και το υπόλοιπο 
ποσό να καταβληθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις των £3.000 η καθεµιά.  Ως αποτέλεσµα, ο 
Οργανισµός κατέβαλε, τον Αύγουστο 1999, το ποσό των £20.000, ενώ µέχρι σήµερα το 
σύστηµα δεν έχει λειτουργήσει.  Επίσης, η συµφωνία αυτή διαλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τη 
διάθεση χώρου στα γραφεία της ιδιωτικής εταιρείας για την εγκατάσταση των κεντρικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών του συστήµατος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός ανέθεσε απευθείας την 
εργασία αυτή στον προµηθευτή του λογισµικού συστήµατος, επειδή ήταν ο µόνος που 
µπορούσε να ανταποκριθεί.  Εφόσον όµως αυτό ήταν σε γνώση του Οργανισµού, θα έπρεπε, 
κατά τη γνώµη µου, να γίνει η σχετική πρόνοια και να περιληφθεί η όλη εργασία στην αρχική 
προσφορά αγοράς του λογισµικού συστήµατος, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες τιµές.  ΄Οσο 
αφορά την προκαταβολή των £20.000, αυτή αντιπροσωπεύει - όπως µε πληροφόρησε - την 
εργασία εισαγωγής των δεδοµένων και στοιχείων στο σύστηµα, δε διευκρινίζει όµως τους 
λόγους για τους οποίους η εργασία αυτή θα έπρεπε να προπληρωθεί. 

Μέρος Β 

4.114.10  Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Οργανισµού 
παρουσιάζονται κάτω από τον τίτλο «∆ηµιουργία και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων», χωρίς να 
δίνεται, είτε στον Προϋπολογισµό είτε στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα, ανάλυση των έργων που 
προγραµµατίζονται για εκτέλεση.  Ενώ οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν για τον πιο πάνω 
σκοπό ήταν £7,45 εκ.,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ενέκρινε έργα αξίας πέρα από 
το πιο πάνω ποσό. 

Με στόχο την καλύτερη παρουσίαση, παρακολούθηση, εκτέλεση και διαφάνεια, εισηγήθηκα 
όπως οι δαπάνες του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως αναλύονται σε δαπάνες για ιδιόκτητους και 
µη ιδιόκτητους χώρους, µε ανάλυση της κάθε δαπάνης, αν όχι στον Προϋπολογισµό, 
οπωσδήποτε στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα.  Ανέφερα επίσης ότι το σύνολο των δαπανών στο 
επεξηγηµατικό υπόµνηµα θα πρέπει να ισοσκελίζεται µε το εγκριµένο ποσό Προϋπολογισµού. 

Με το θέµα αυτό συµφωνεί και το Υπουργείο Οικονοµικών.  

4.114.11  Πρόγραµµα «Αθλητισµός Για ΄Ολους».  Παρατηρήθηκαν και πάλι περιπτώσεις µη 
έγκαιρης κατάθεσης των εισπράξεων από τους Γυµναστές. 

4.114.12  Συµφωνία ΚΟΑ - ∆ήµου Λευκωσίας για το Κολυµβητήριο Λευκωσίας.  
Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις µε το ∆ήµο Λευκωσίας, σχετικά µε διαφορές ως προς τον τρόπο 
εφαρµογής της πιο πάνω συµφωνίας, αναφορικά µε τη διαχείριση του κολυµβητηρίου.  
Επίκειται, όπως πληροφορήθηκα, η σύναψη νέας συµφωνίας. 

4.114.13  Επιχορήγηση µη ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 

(α) Κριτήρια για επιχορήγηση αθλητικών εγκαταστάσεων.  Εξακολουθεί η µη εφαρµογή 
από τον Οργανισµό των πιο κάτω κριτηρίων, αν και έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την 
ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
σύνολο των επιχορηγήσεων ανήλθε στα £6,4 εκ., σε σύγκριση µε £4,7 εκ. τον προηγούµενο 
χρόνο.  Τα κριτήρια αυτά είναι: 
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− Οι ενδιαφερόµενοι παραθέτουν στοιχεία ότι διαθέτουν ή µπορούν να εξασφαλίσουν το ποσό 
της δαπάνης που απαιτείται, πέρα από τη βοήθεια του Οργανισµού. 

− Οι ενδιαφερόµενοι, προτού τύχουν επιχορήγησης από τον Οργανισµό, θα πρέπει να 
υπογράφουν σχετική συµφωνία, η οποία να καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας και 
διαχείρισης της αθλητικής εγκατάστασης (προς τούτο ο Οργανισµός θα πρέπει να αναθέσει 
στους νοµικούς του συµβούλους να ετοιµάσουν σχετική συµφωνία). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου παρουσιάζει αντικειµενικά προβλήµατα στην υλοποίηση της. 

(β) Επειδή οι επενδύσεις για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων είναι σηµαντικές 
(αποτελούν το 40% των ετήσιων δαπανών του Οργανισµού), ο ενδεδειγµένος βαθµός 
αξιοποίησης τους θα πρέπει να βεβαιώνεται πριν από την ανέγερση των εγκαταστάσεων. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως ο Οργανισµός εξετάσει το βαθµό αξιοποίησης όλων των 
αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί µε σηµαντική επιχορήγηση του Οργανισµού 
και, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, να επανεξετάσει την πολιτική επιχορήγησης που εφαρµόζει 
µέχρι σήµερα. 

4.114.14  Μηχανογράφηση Λογιστηρίου και άλλων υπηρεσιών του Οργανισµού.  ΄Οπως 
ανέφερα σε προηγούµενες εκθέσεις µου, τον Οκτώβριο του 1995 κατακυρώθηκε σε εταιρεία 
προσφορά για την πιο πάνω µηχανογράφηση, έναντι ποσού £11.080, χωρίς ωστόσο να έχει 
υλοποιηθεί µεγάλο µέρος αυτής µέχρι σήµερα.  

Ως αποτέλεσµα, αρκετές εργασίες του Λογιστηρίου εξακολουθεί να γίνονται µε το χέρι και να 
δηµιουργείται µεγάλος όγκος εργασίας, αποδυναµώνοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό τον εσωτερικό 
έλεγχο.  Σχετικά αναφέρθηκαν συγκεκριµένα παραδείγµατα προβληµάτων, τα οποία, όπως µε 
πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, θα επιλυθούν µε τη νέα µηχανογράφηση. 

Λόγω του µακρού χρονικού διαστήµατος που πέρασε από την κατακύρωση της πιο πάνω 
προσφοράς, οι ανάγκες του Οργανισµού, όπως ανέφερα και πάλι σε προηγούµενες εκθέσεις 
µου, έχουν διαφοροποιηθεί και εισηγήθηκα όπως το όλο θέµα επανεξεταστεί, καθορίζοντας τις 
νέες απαιτήσεις. 

΄Οπως αντιλαµβάνοµαι, προσπάθειες του Οργανισµού που καταβλήθηκαν, ώστε να υλοποιήσει 
ο προσφοροδότης την προσφορά, δεν καρποφόρησαν. 

Πρόσφατα, µετά από τον έλεγχο και σχετικές εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου, ο υπεύθυνος 
λειτουργός άρχισε την ετοιµασία πρότασης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά υπηρεσιών 
από Συµβούλους, οι οποίοι και θα καθορίσουν τις νέες ανάγκες του Οργανισµού. 

4.114.15  Φυσική καταµέτρηση περιουσιακών στοιχείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν 
έγινε στο τέλος του χρόνου φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται 
στους ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους, εκτός από το «Παφιακό». 

4.114.16  Ασφάλιστρα.  Τα υφιστάµενα συµβόλαια εξακολουθούν να µην καλύπτουν 
σηµαντικό µέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

4.114.17  Υπηρεσιακές επισκέψεις στο εξωτερικό.  ∆εν έχουν καθοριστεί κριτήρια για τη 
διενέργεια υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό. 
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4.114.18  Λογαριασµοί Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Υποβλήθηκαν πρόσφατα 
στην Υπηρεσία µου για έλεγχο οι λογαριασµοί µέχρι το έτος 1997.  Εκκρεµεί η υποβολή των 
λογαριασµών για τα έτη 1998 και 1999. 

4.114.19  Εγγυητικές επιταγές.  Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, µερικές επιταγές όµως, που 
υποβλήθηκαν για την πιστή εκτέλεση των προσφορών, εξακολουθούν να µην καταθέτονται. 

4.114.20  ΄Εξοδα φιλοξενίας.  Εξακολουθεί να µη δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες στα 
εντάλµατα πληρωµής για έξοδα φιλοξενίας, όπως αριθµός φιλοξενούµενων και ονόµατα 
υπαλλήλων του Οργανισµού, για να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος τους. 

4.115  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ 

Μέρος Α 

4.115.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Oι λογαριασµοί του Οργανισµού παρουσίασαν πλεόνασµα 
£300.148, σε σύγκριση µε £361.086 το 1998. 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 
 1999 1998 
Πλεόνασµα προς Κεφάλαιο και Αποθεµατικό 5,38% 6,88% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 4,98 3,64 

4.115.2  Προσωπικό.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 19 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις, µε 
σύνολο αποδοχών £307.868.  Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος αποδοχών 
για κάθε εργοδοτούµενο ήταν για το 1999 £16.203. 

4.115.3  Προϋπολογισµός 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ενώ ο Προϋπολογισµός έπρεπε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 
Προϋπολογισµών) Νόµων του 1987 έως 1993, να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
αργότερο τρεις µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, κατατέθηκε στη Βουλή στις 
29.3.99 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 7.5.99.  Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός υπέβαλε έγκαιρα 
τον Προϋπολογισµό στο αρµόδιο Υπουργείο στις 24.9.98. 

Κατά συνέπεια, οι δαπάνες που έγιναν από 1.3.99 µέχρι 7.5.99, ηµεροµηνία ψήφισης του 
Προϋπολογισµού, ήταν µη εξουσιοδοτηµένες, επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εξουσιοδότησε µόνο τις πληρωµές για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1999. 

(β) Ταµειακή κατάσταση.  Ενώ για το 1999 προϋπολογίστηκαν εισπράξεις ύψους 
£8.958.900, οι πραγµατικές ανήλθαν σε £5.145.383, δηλαδή προέκυψε µείωση £3.813.517. 

Η µείωση των εισπράξεων από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων οφείλεται κυρίως στην 
καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων, λόγω καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των αδειών. 

4.115.4  Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.   Στην πιο κάτω κατάσταση 
φαίνονται τα αδαπάνητα ποσά για έργα που περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως 
για τα έτη 1997-1999: 
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΄Ετος  Προϋπολογισµός  
Πραγµατικές 
δαπάνες  

Αδαπάνητα 
ποσά  Ποσοστό 

  £  £  £  % 
1997  9.287.050  5.628.447  3.658.603  39,39 
1998  8.035.000  3.055.417  4.979.583  61,97 
1999  6.721.000  3.243.369  3.477.631  51,74 

Για τις δαπάνες που αφορούν έργα, ο κυριότερος λόγος της µη πραγµατοποίησης τους 
σχετίζεται µε τις καθυστερήσεις στην εξασφάλιση των σχετικών αδειών. 

4.115.5  Καθυστερηµένες δόσεις.  Στις 31.12.99 το σύνολο των καθυστερηµένων δόσεων που 
οφείλονταν από διάφορους αγοραστές ήταν £587.878.  Από το ποσό αυτό, περίπου £342.000 
αφορούν περιπτώσεις σοβαρών καθυστερήσεων, οι οποίες παραπέµφθηκαν στους νοµικούς 
συµβούλους του Οργανισµού και, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν κινηθεί δικαστικές 
διαδικασίες για είσπραξη τους, ενώ το υπόλοιπο µέρος αφορά καθυστερήσεις µιας έως δύο 
δόσεων. 

Κατά την ίδια ηµεροµηνία οφείλονταν επίσης καθυστερηµένες δόσεις ύψους £156.928 από 
ενοικιαγοραστές κατοικιών του κυβερνητικού οικισµού «Ζήνων» στη Λάρνακα, η διάθεση των 
οποίων ανατέθηκε στον Οργανισµό.  Σηµειώνεται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση 
του αρ. 50.030 ηµεροµηνίας 14.7.99, επισήµανε ότι το όλο θέµα της είσπραξης των 
καθυστερηµένων δόσεων του Οικισµού εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Οργανισµού.  Ο Οργανισµός λαµβάνει διάφορα µέτρα για είσπραξη των οφειλών και, όσοι 
οφειλέτες δεν ανταποκρίνονται, παραπέµπονται στους δικηγόρους, για τερµατισµό των 
σχετικών συµβάσεων και ανάκτηση κατοχής των κατοικιών. 

4.115.6  Αξιοποίηση γης προς ανάπτυξη.  Στις 31.12.99 η αξία της γης προς ανάπτυξη 
ανερχόταν σε £5.680.848.  Ποσό £1.307.038 αφορά πρόβλεψη για κάλυψη κόστους 
χρηµατοδότησης της γης, ποσό £111.319 αφορά το τεµάχιο ανέγερσης των ιδιόκτητων 
γραφείων του Οργανισµού και ποσό £2.347.110 αφορά διάφορα τεµάχια, τα οποία δεν 
µπορούν επί του παρόντος να αναπτυχθούν, είτε λόγω του ότι η γη βρίσκεται εκτός οικιστικών 
ζωνών ή υπόκειται σε απαλλοτρίωση από τρίτους, είτε λόγω άλλων πρακτικών προβληµάτων. 

΄Ετσι, η αξία της γης την οποία µπορεί ο Οργανισµός να αναπτύξει άµεσα ανέρχεται µόνο σε 
£1.915.381.  Η καθυστέρηση στην αξιοποίηση της γης συνεπάγεται µεγάλο κόστος για τον 
Οργανισµό και θα πρέπει να καταβληθεί εντονότερη προσπάθεια για αξιοποίηση της το 
συντοµότερο δυνατό.  Ο Οργανισµός αποδίδει την καθυστέρηση στο ότι εµπλέκονται πολλές 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες στην εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών για την ανάπτυξη της γης 
και, για βελτίωση της κατάστασης, βρίσκεται σε επαφή µε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

4.115.7  ΄Εργα αναπτύξεως - Τελικοί Λογαριασµοί.  Για πολλά έργα, τα οποία έχουν 
αποπερατωθεί και παραδοθεί στους αγοραστές, δεν έχουν γίνει οι τελικοί λογαριασµοί 
εκκαθάρισης, ώστε να µπορεί να γίνει και ανάλογη λογιστική τακτοποίηση, επειδή εκκρεµεί η 
µεταβίβαση στους αγοραστές ή/και η συµπλήρωση µικρής σηµασίας εργασιών, όπως π.χ. 
χώροι πρασίνου.  Η καθυστέρηση αυτή, στο µεταξύ, δηµιουργεί άλλα προβλήµατα, τα οποία 
παρατείνουν την καθυστέρηση, π.χ. διάφοροι αγοραστές έχουν προβεί σε τροποποιήσεις των 
ακινήτων και ο Οργανισµός αντιµετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση τελικής έγκρισης και 
µεταβίβασης τους. 
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4.115.8  Αδιάθετες οικιστικές µονάδες.  Η αξία των αδιάθετων οικοπέδων, διαµερισµάτων και 
καταστηµάτων στις 31.12.99 ανερχόταν σε £1.387.839.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε µια 
προσπάθεια διάθεσης διάφορων µονάδων, πήρε σειρά µέτρων, µεταξύ των οποίων είναι και η 
µείωση των τιµών. 

Οι λόγοι για τους οποίους ορισµένες από τις µονάδες παραµένουν αδιάθετες αφορούν κυρίως 
την τοποθεσία, τη µορφολογία του εδάφους και την έλλειψη ενδιαφέροντος από δικαιούχους, 
παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται και αξιολογούνται πριν από την αγορά της γης. 

4.115.9  Ασφάλιση οικιών που πωλήθηκαν και αποπληρώνονται µε µηνιαίες δόσεις.  
Παρατηρήθηκε ότι δεν εξασκείται έλεγχος από µέρους του Οργανισµού, σχετικά µε την 
ασφάλιση των ακινήτων από τους αγοραστές, για την περίοδο από την ηµεροµηνία παράδοσης 
των ακινήτων µέχρι και τη µεταβίβαση τους, ούτε ο Οργανισµός προβαίνει στην ασφάλιση των 
ακινήτων, σε περίπτωση µη ασφάλισης τους από τους αγοραστές, όπως προνοεί ο σχετικός 
όρος του πωλητήριου εγγράφου.  Αυτό αφορά τις κατοικίες, η εξόφληση των οποίων γίνεται 
απευθείας στον Οργανισµό. 

Εισηγήθηκα όπως ο Οργανισµός ζητά από τους πιο πάνω αγοραστές να παρουσιάζουν 
στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την παράδοση του ακινήτου και, σε αντίθετη 
περίπτωση, να προβαίνει στην ασφάλιση του ακινήτου και να επιβαρύνει τους αγοραστές. 

4.116  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

4.116.1  Ετοιµασία λογαριασµών.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, οι λογαριασµοί του 
Οργανισµού για το 1999 έπρεπε να ήταν έτοιµοι το αργότερο µέχρι τις 30.4.2000, ενώ 
ετοιµάστηκαν, µε σηµαντική καθυστέρηση, τον Ιούλιο 2000.  Λόγω της καθυστέρησης, ο 
έλεγχος των λογαριασµών δεν είχε συµπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία ετοιµασίας της 
΄Εκθεσης µου για το 1999. 

4.116.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £410.771, σε σύγκριση 
µε £305.708 το 1998.  Το πλεόνασµα προέκυψε ύστερα από µεταφορά ποσού £961.231 από 
το Αποθεµατικό. 

(β) 'Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £15.927.849, σε σύγκριση µε 
£14.994.892 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £932.957 ή 6,2%, που οφείλεται κυρίως 
στην αυξηµένη κρατική χορηγία κατά £1,0 εκ.. 

(γ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ήταν £16.478.309, σε σύγκριση µε £15.800.340 το 
1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £677.969 ή 4,3%,  που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
Κονδυλιού «Προβολή και ∆ηµοσιότητα» (£632.396). 

(δ) Κρατική χορηγία.  Για το 1999 παραχωρήθηκε στον Οργανισµό κρατική χορηγία ύψους 
£14 εκ. (£13 εκ. το 1998), για κάλυψη των εξόδων του Οργανισµού, λόγω της αναστολής από 
1.10.93 της επιβολής του 3% πάνω στους λογαριασµούς των κέντρων αναψυχής και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και στα τέλη διανυκτερεύσεων.  Σηµειώνεται ότι το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφαση του το Μάιο 2000, ενέκρινε την επαναφορά από 1.7.2000 
της επιβολής του 3%, υπέρ του Οργανισµού, πάνω στους λογαριασµούς των κέντρων 
αναψυχής και των κέντρων που λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης 
τη διαφοροποίηση του τέλους διανυκτερεύσεων σε ποσοστό 3% επί των τιµών ύπνου των 
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ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, µε σκοπό την οµαλή λειτουργία του Οργανισµού, ύστερα από 
απόφαση για µείωση της κρατικής χορηγίας. 

(ε) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,71 1,73 
∆απάνες Προσωπικού προς 'Εξοδα 24,9% 24,4% 
Κρατική Χορηγία προς 'Εσοδα 87,9% 86,7% 

4.116.3  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός του 
Οργανισµού για το 1999 εγκρίθηκε έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 
11.8.98 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 18.8.98.  
Σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) 
Νόµο, ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.98, ενώ κατατέθηκε στις 17.6.99 και ψηφίστηκε σε Νόµο (αρ. 
35(ΙΙ)/99) στις 8.7.99, ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 16.7.99.  ∆εδοµένου ότι η Βουλή ενέκρινε 
δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1999 και ο Οργανισµός αντιµετώπιζε 
πρόβληµα νοµιµότητας των πληρωµών του για την περίοδο 1.3.99 - 16.7.99, µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου (αρ. 49.430, ηµερ. 31.3.99) εκδόθηκε, τον Απρίλιο 1999, από την 
Κυβέρνηση προκαταβολή ύψους £4.000.000, η οποία αποπληρώθηκε τον Αύγουστο του ίδιου 
χρόνου µέσω της κρατικής χορηγίας. 

4.116.4  Προσωπικό.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 208 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις και ένα 
µε σύµβαση, µε σύνολο αποδοχών £4.100.803, σε σύγκριση µε £3.847.702 το 1998.  Στις 
αποδοχές προσωπικού περιλαµβάνεται ποσό ύψους £843.194, που αντιπροσωπεύει τις 
συνεισφορές του Οργανισµού στα Ταµεία Συντάξεων και Προνοίας, και ποσό £369.993 για 
συνεισφορά του Οργανισµού στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πλεονάζοντος Προσωπικού 
κ.τ.λ.  Επιπρόσθετα ο Οργανισµός έχει δαπανήσει ποσό ύψους £347.584 για 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ασφάλιση και για έµµεσα ωφελήµατα του προσωπικού. 

4.116.5  ΄Ελεγχος λογαριασµών Γραφείων Κ.Ο.Τ. στο εξωτερικό.  Ο έλεγχος των 
λογαριασµών των Γραφείων Κ.Ο.Τ. στο εξωτερικό διεξάγεται από την Υπηρεσία µου στο 
Κέντρο και συµπληρώνεται µε επιτόπιες επιθεωρήσεις που γίνονται κατά καιρούς, σε 
συνδυασµό µε τον έλεγχο των ∆ιπλωµατικών Αποστολών στην οικεία χώρα.  Μέσα στο 1999 
έγιναν επιτόπιες επιθεωρήσεις των Γραφείων Κ.Ο.Τ. στο Μιλάνο, Βρυξέλλες και Τόκυο.  
Ετοιµάστηκε για το κάθε Γραφείο σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στον Κυπριακό 
Οργανισµό Τουρισµού. 

4.116.6  Προσφορές για την επιλογή διαφηµιστικού οίκου για την παγκόσµια 
διαφηµιστική εκστρατεία του Κ.Ο.Τ. για τα έτη 2000 και 2001.  ΄Υστερα από παράκληση της 
Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών της 
Βουλής, καθώς επίσης και την υποβολή προς την Υπηρεσία µου γραπτών καταγγελιών από µη 
επιτυχόντες προσφοροδότες, διεξήχθη ειδική έρευνα από την Υπηρεσία µου,  µε σκοπό την 
αξιολόγηση της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τον Οργανισµό, µέχρι την τελική 
επιλογή του διαφηµιστικού οίκου, η οποία έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 5.10.99.  Στην 
πιο πάνω ειδική έρευνα επισηµάνθηκαν παρεκκλίσεις από τη νενοµισµένη διαδικασία 
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δηµοσίευσης, παραλαβής, φύλαξης, ανοίγµατος, ελέγχου της συµµόρφωσης προς τους όρους 
και τεκµηρίωσης της αξιολόγησης των προσφορών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, ύστερα από γνωµάτευση των νοµικών του 
συµβούλων, αποφάσισε, σε συνεδρία του ηµερ. 9.12.99, τη µη ανάκληση της κατακύρωσης της 
προσφοράς.  Τελικά, ύστερα από γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 4.1.2000, το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφαση του ηµερ. 5.1.2000, αποφάσισε όπως µη γίνει παρέµβαση 
του αρµόδιου Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, αναφορικά µε την τελευταία 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού για µη ανάκληση της κατακύρωσης της 
προσφοράς στη συγκεκριµένη εταιρεία, και ο Οργανισµός προχώρησε στις 20.1.2000 στην 
υπογραφή του συµβολαίου µε την εταιρεία αυτή. 

4.116.7  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  Σε σχετική έκθεση της Υπηρεσίας µου, η οποία 
υποβλήθηκε στον Οργανισµό στις 6.8.98, εισηγήθηκα, µεταξύ άλλων, την ετοιµασία και 
εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων εσωτερικού ελέγχου, τα οποία να καλύπτουν όλους 
τους τοµείς δραστηριοτήτων του Οργανισµού.  Ο Οργανισµός µε πληροφόρησε τον Ιούλιο 2000 
ότι έχουν ετοιµαστεί ορισµένα προγράµµατα και άρχισε ήδη η εφαρµογή τους, ενώ µέσα στο 
2000 προωθείται η ετοιµασία και των άλλων προγραµµάτων, τα οποία θα καλύψουν και άλλους 
τοµείς, και ότι η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στη µη επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και την ενασχόληση της σε άλλες εργασίες. 

4.116.8  ∆ιαφηµιστική εκστρατεία σε χώρες του εξωτερικού 

(α) ∆ιαφηµίσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Για την καλοκαιρινή εκστρατεία του Οργανισµού 
στο Ηνωµένο Βασίλειο προπληρώθηκε σε διαφηµιστικό οίκο, ύστερα  από έγκριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ποσό των Stg£410.423,  χωρίς να έχει κατατεθεί οποιαδήποτε 
εγγύηση ή να γίνει κράτηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της συµφωνίας ή/και πιθανές 
διαφορές.   Από τον έλεγχο των τιµολογίων από το Λογιστήριο του Οργανισµού διαπιστώθηκαν 
αρκετές ελλείψεις και διαφορές, οι οποίες, όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού 
τον Οκτώβριο 2000, µέχρι σήµερα ελέγχθηκαν και δικαιολογήθηκαν σε ποσοστό περίπου 70%-
80% του υπό εξέταση ποσού.  Με πληροφόρησε επίσης ότι πρόσφατα παραλήφθηκαν 
επιπρόσθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις που αφορούν το υπόλοιπο ποσό, τα οποία θα 
µελετηθούν από το Λογιστήριο. 

(β) ∆ιαφηµίσεις στη Γερµανία.  Ο διαφηµιστικός οίκος στον οποίο ήταν κατακυρωµένη η 
προσφορά για τη διεξαγωγή της διαφηµιστικής εκστρατείας του Οργανισµού, του οποίου το 
συµβόλαιο,  µετά από παράταση που δόθηκε, έληξε στις 31.5.99, δηµιούργησε το 1996 
θυγατρική εταιρεία, η οποία ασχολείται µε στοιχειοθετήσεις, λιθογραφήσεις κ.τ.λ.  Η εταιρεία 
αυτή υπέβαλε για τα έτη 1997 και 1998 προσφορές στον πιο πάνω διαφηµιστικό οίκο, για τα 
έξοδα παραγωγής της διαφηµιστικής εκστρατείας του Οργανισµού.  Για το έτος 1997 
κατακυρώθηκε η προσφορά στη θυγατρική εταιρεία και καταβλήθηκε στο διαφηµιστικό οίκο 
ποσό DM 19.554, συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τους, για εργασίες που 
εκτελέστηκαν από τη θυγατρική εταιρεία.  Για το έτος 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε 
όπως για τα έξοδα παραγωγής ζητηθούν νέες προσφορές απευθείας από το Γραφείο Κ.Ο.Τ. 
στη Γερµανία, όπου παρατηρήθηκε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι προσφορές ήταν πολύ 
χαµηλότερες από τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία του 
διαφηµιστικού οίκου.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσισε να ζητηθεί η 
επιστροφή του ποσού της προµήθειας για το έτος 1997 και το ∆εκέµβριο 1999 έγινε αποκοπή 
της προµήθειας ύψους DM 1.364,25 από τις πληρωµές προς το διαφηµιστικό οίκο.  Σηµειώνεται 
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ότι ο πιο πάνω οίκος διεκδικεί µέσω δικαστηρίου, µεταξύ άλλων, και την πληρωµή του ποσού 
της προµήθειας. 

Σηµειώνεται επίσης ότι ο Υπεύθυνος του Γραφείου Γερµανίας είχε το ∆εκέµβριο 1996 
ενηµερώσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη σχέση του διαφηµιστικού οίκου µε την εταιρεία, ενώ 
τον Αύγουστο 1998 ο νοµικός σύµβουλος του Οργανισµού εξέφρασε τη γνώµη ότι ο 
Οργανισµός έπρεπε να προβεί στον τερµατισµό του συµβολαίου, ενόψει των πιο πάνω 
ενεργειών του διαφηµιστικού οίκου.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον 
Οκτώβριο 2000 ότι στις 8.10.1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη ότι, σε 
περίπτωση τερµατισµού της συνεργασίας µε τον πιο πάνω οίκο, θα υπάρξει ενδεχοµένως 
χρονοβόρα δικαστική διαδικασία και πιθανόν να µην είναι εφικτή η διεξαγωγή της καλοκαιρινής 
διαφηµιστικής εκστρατείας στη Γερµανία, που αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη τουριστική 
αγορά της Κύπρου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το πιο πάνω συµβόλαιο λήγει οριστικά το 
Μάιο 1999, αποφάσισε όπως συνεχιστεί η συνεργασία µε τον οίκο αυτό µέχρι τη λήξη του 
συµβολαίου στις 31.5.1999, µε τους όρους που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα. 

(γ) ∆ιαφηµίσεις στις Βόρειες Χώρες.  Ο διαφηµιστικός οίκος δεν υποβάλλει πάντοτε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία, µαζί µε τα τιµολόγια, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η 
εξόφληση των τιµολογίων ή αυτά να µην εξοφλούνται.  Ο διαφηµιστικός οίκος προσέφυγε σε 
δικαστήριο της Σουηδίας, απαιτώντας, πέρα από το οφειλόµενο ποσό, και τόκους. 

Αναµένεται ότι, µε την υιοθέτηση από τον Οργανισµό της τακτικής για ανάθεση της ετοιµασίας 
του δηµιουργικού µέρους των διαφηµιστικών εκστρατειών σε όλες τις χώρες σε ένα 
διαφηµιστικό οίκο, θα σηµειωθεί σηµαντική βελτίωση. 

Μέρος Β 

4.116.9  Χρήση και εκµετάλλευση της Νηοδόχου στη Μαρίνα Λάρνακας.  Στην ΄Εκθεση 
µου για το 1998 ανέφερα ότι η προσφορά για χρήση και εκµετάλλευση της Νηοδόχου για την 
περίοδο 1.1.98-31.12.99, η οποία κατακυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε εταιρεία, δεν 
κατέστη δυνατό να τεθεί σε εφαρµογή, λόγω άρνησης του τέως αδειούχου να παραδώσει 
ελεύθερη την κατοχή και χρήση της Νηοδόχου.  Παράλληλα κινήθηκαν αγωγές από µέρους των 
εµπλεκόµενων µερών, οι οποίες περιέπλεξαν περαιτέρω την κατάσταση. 

Ο νέος αδειούχος άρχισε να χρησιµοποιεί και να εκµεταλλεύεται τη Νηοδόχο από το Μάρτιο 
1998, ενώ ο τέως αδειούχος εξακολουθεί να κατέχει το υποστατικό/γραφείο και να έχει 
σταθµευµένα στο χώρο δικά του οχήµατα/ µηχανήµατα. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο νέος αδειούχος δε φαίνεται να έχει συµµορφωθεί µε όλους τους 
όρους της συµφωνίας που υπέγραψε µε τον Οργανισµό και, επιπρόσθετα, µέχρι σήµερα 
κατέβαλε τα τέλη άδειας χρήσης µόνο για ένα µήνα, ύψους £2.755. 

Με τη λήξη της συµφωνίας στις 31.12.99, ο νέος αδειούχος παρέδωσε στον Οργανισµό 
ελεύθερη την κατοχή και χρήση της Νηοδόχου, ενώ παράλληλα ο Οργανισµός προχώρησε σε 
κατάσχεση της τραπεζικής εγγύησης του για ποσό £33.060, έναντι των οφειλόµενων τελών 
άδειας χρήσης.  Για την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού, ύψους £24.508, κινήθηκε από τον 
Οργανισµό αγωγή. 

Μετά από γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου του Οργανισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποφάσισε, τον Ιούνιο του 2000, να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών για την 
παραχώρηση άδειας χρήσης και εκµετάλλευσης της Νηοδόχου, καθώς επίσης και τη στέρηση 
του δικαιώµατος συµµετοχής σε προσφορές του Οργανισµού, για περίοδο ενός έτους, των δύο 
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πιο πάνω τέως αδειούχων, λόγω µη συµµόρφωσης τους µε τους όρους των συµφωνιών που 
υπέγραψαν µε τον Οργανισµό.  Οι πιο πάνω προσφορές έληγαν στις 2.8.2000. 

Σηµειώνεται ότι από 1.1.2000 και µέχρι της ανάθεσης στο νέο προσφοροδότη των υπηρεσιών 
ανέλκυσης-καθέλκυσης, µεταφοράς και στήριξης σκαφών, ο Οργανισµός ειδοποίησε τους 
ιδιοκτήτες σκαφών ότι επιτρέπεται σε οποιαδήποτε εταιρεία,  η οποία παρέχει τις πιο πάνω 
υπηρεσίες, να χρησιµοποιεί τη Νηοδόχο, αφού κληθεί από τους ιδιοκτήτες σκαφών και δοθεί 
έγκριση από τη διεύθυνση της Μαρίνας Λάρνακας.  Και οι δύο τέως αδειούχοι εξακολουθούν να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ενώ ο πρώτος τέως αδειούχος πρότεινε συµβιβασµό όλων των 
δικαστικών υποθέσεων που εκκρεµούν εναντίον του.  Το όλο θέµα µελετάται από τον 
Οργανισµό.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2000 ότι ο 
Οργανισµός έχει µελετήσει το όλο θέµα και αποφάσισε όπως όλες οι δικαστικές υποθέσεις που 
εκκρεµούν και αφορούν τη Νηοδόχο προωθηθούν προς εκδίκαση στο δικαστήριο.  Η πρόταση 
του πρώτου τέως αδειούχου για συµβιβασµό όλων των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεµούν 
εναντίον του δεν έγινε δεκτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 22.11.1999. 

4.116.10  Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη προσωπικού.  ΄Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, στο προσωπικό του Οργανισµού παρέχεται η ίδια 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που καλύπτει τους δηµόσιους υπαλλήλους, µε την καταβολή στο 
Υπουργείο Υγείας των καθορισµένων δικαιωµάτων, τα οποία το 1999 ήταν £129.364 (1998 
£104.800).  Επιπρόσθετα ιδρύθηκε Σχέδιο Συµπληρωµατικής Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, 
µε συνεισφορά του Οργανισµού 3% πάνω στις ακαθάριστες απολαβές, ενώ εκκρεµεί η 
τροποποίηση των Κανονισµών για έγκριση, µεταξύ άλλων, επιπρόσθετου ποσοστού 0,85% 
από το 1992, για το οποίο γίνεται πρόβλεψη στους λογαριασµούς.  Το συνολικό κόστος για την 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του προσωπικού για το 1999, µε βάση τα δυο πιο πάνω Σχέδια, 
ανήλθε σε £243.806 (1998 £219.259).  Στις 28.4.99 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού 
αποφάσισε τη συνεργασία µε ασφαλιστική εταιρεία, για κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης του προσωπικού.  Για το σκοπό αυτό ετοιµάστηκαν όροι και προδιαγραφές για την 
προκήρυξη προσφορών. 

4.116.11  ∆ιαφηµίσεις Κ.Ο.Τ. στο Βέλγιο.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου αναφέρεται ότι, 
µετά από καταγγελία του ∆ιευθυντή του Γραφείου του Κ.Ο.Τ. στις Βρυξέλλες, διεξήχθη από την 
Υπηρεσία µου σχετική έρευνα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι έγιναν υπερτιµολογήσεις 
τιµολογίων από ξένο διαφηµιστικό οίκο για τις διαφηµίσεις του Κ.Ο.Τ. στο Βέλγιο.  Η σχετική 
έκθεση µου υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του Κ.Ο.Τ. στις 4.11.97. 

Με βάση συµφωνία που έγινε µεταξύ του Κ.Ο.Τ. και του διαφηµιστικού οίκου, ο οίκος 
αποδέκτηκε να µην πληρωθεί για διαφηµίσεις αξίας περίπου £52.325, νοουµένου ότι θα 
αποσυρθεί η καταγγελία εναντίον του και θα τερµατιστεί η συνεργασία µεταξύ τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσισε στις 18.9.97 όπως διεξαχθεί διοικητική 
έρευνα και ζητήθηκε η γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα, αναφορικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της, 
και στις 3.11.97 το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού υπέβαλε πρόταση στο 
Υπουργικό Συµβούλιο για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, µε σκοπό: 

• Τη διερεύνηση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής του διαφηµιστικού οίκου για το 
Βέλγιο και Ολλανδία, και 

• τη διερεύνηση αναφορικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο από τους αρµόδιους 
λειτουργούς της ποιότητας και του βαθµού υλοποίησης της διαφηµιστικής εκστρατείας στο 
Βέλγιο και την Ολλανδία και της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του διαφηµιστικού 
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οίκου, ιδιαίτερα όσο αφορά την εξασφάλιση προς όφελος του Οργανισµού των εκπτώσεων 
από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, καθώς και τον έλεγχο των τιµολογίων. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο αποδέκτηκε την πρόταση και αποφάσισε στις 14.11.97 το διορισµό 
προσώπου, ως επιτρόπου της ερευνητικής επιτροπής για το πιο πάνω θέµα.  Η έρευνα άρχισε 
στις 31.3.98 και η έκθεση/πόρισµα της επιτροπής υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο στις 
4.8.99.  Αντιλαµβάνοµαι ότι το Υπουργικό Συµβούλιο παρέπεµψε το πόρισµα στο Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.  Στο µεταξύ ο Οργανισµός µελετά σχετικές γνωµατεύσεις του 
Γενικού Εισαγγελέα που δόθηκαν τον Απρίλιο και Ιούνιο 2000, αναφορικά µε τη λήψη 
πειθαρχικών µέτρων εναντίον ορισµένων υπαλλήλων του, καθώς και τη λήψη τελικής 
απόφασης για πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήµατος. 

4.117  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

4.117.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £1.048.215, σε 
σύγκριση µε £1.483.975 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £4.991.467, σε σύγκριση µε £15.469.026 το 1998.  Η 
µείωση των £10.477.559 οφείλεται κυρίως στη µειωµένη κρατική χορηγία. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £3.943.252, σε σύγκριση µε £13.985.051 το 1998.  Η 
µείωση των £10.041.799 οφείλεται κυρίως στην καταβολή µειωµένων αποζηµιώσεων και «κατά 
χάρη» οικονοµικής βοήθειας στους παραγωγούς, λόγω µικρότερων σε έκταση ζηµιών που 
έχουν υποστεί. 

(δ) Αποζηµιώσεις.  Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τα έτη 1999 και 1998 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 1999  1998 
 £  £ 
(ι)  Αποζηµιώσεις που καλύπτονται 
  από τον Ο.Γ.Α.: 

   

Φυλλοβόλα 1.014.569  83.707 
Σταφύλια 379.816  688.143 
Σιτηρά 720.998  3.964.574 
Κτηνοτροφικά φυτά 17.234  87.924 
Φασόλια 270  9.446 
Εσπεριδοειδή 22.409  55.899 
Αγκινάρες 528  4.050 
Πατάτες 163.525  435.682 
«Μέσπιλα» 5.368  16.631 
Σύνολο 2.324.717  5.346.056 

(ιι) Πρόσθετη οικονοµική βοήθεια:    
Φυλλοβόλα ---  --- 
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 1999  1998 
 £  £ 
Σταφύλια 554  115 
Σιτηρά 388.144  3.363.959 
Κτηνοτροφικά φυτά 9.306  --- 
Εσπεριδοειδή ---  --- 
Πατάτες ---  4.002.997 
Φασόλια ---  --- 
Αγκινάρες ---  --- 
«Μέσπιλα» ---  --- 
 398.004  7.367.071 

(ε) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  (Μείον Κυπριακή ∆ηµοκρατία) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
7,71 

 
1,49 

Κρατική Χορηγία προς 'Εσοδα 49,13% 86,20% 
Αναλογία Πλεονάσµατος/(Ελλείµµατος) 
προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

 
2,74% 

 
5,33% 

4.117.2  Προσωπικό.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 41 υπαλλήλους και οι δαπάνες για 
µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία ήταν £947.809, σε σύγκριση 
µε £1.045.712 το προηγούµενο έτος.  Το κόστος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού 
ανήλθε σε £82.582 (£191.049  το 1998) και περιλαµβάνεται στις δαπάνες προσωπικού. 

4.117.3  Κυβερνητικές χορηγίες και εγγυηµένα δάνεια.  Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε 
για το 1999 την παραχώρηση «κατά χάρη» οικονοµικής βοήθειας ύψους £0,4 εκ. στους 
παραγωγούς, πέρα από αυτή που προνοούσε η σχετική νοµοθεσία.  Επιπρόσθετα, 
καταβλήθηκαν µε βάση τη νοµοθεσία αποζηµιώσεις ύψους £2,3 εκ.  Η Κυβέρνηση κατέβαλε 
στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, µέσω του Οργανισµού, ποσό £3,6 εκ., το οποίο 
αντιπροσωπεύει τις δόσεις των εγγυηµένων δανείων που συνήψε ο Οργανισµός. 

4.117.4  Καθυστερηµένα ασφάλιστρα.  Τα καθυστερηµένα ασφάλιστρα ανέρχονταν στις 
31.12.99 σε £471.463, σε σύγκριση µε £623.210 το 1998.  Μέχρι 18 Ιουλίου 2000 είχαν 
εισπραχθεί καθυστερηµένα ασφάλιστρα ύψους £213.974 και εισηγήθηκα να ληφθούν µέτρα για 
είσπραξη και των υπόλοιπων και να διερευνηθούν και διαγραφούν τα ποσά που θεωρούνται 
ανεπίδεκτα είσπραξης. 

Ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ετοιµάστηκε κατάλογος µε ποσά που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και, 
σύντοµα, υποβάλλεται πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση της διαγραφής 
τους. 
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4.117.5  Οικονοµική βιωσιµότητα του Οργανισµού.  Στις 31.12.99 το αποθεµατικό του 
Οργανισµού ήταν περίπου £7,1 εκ., µετά και από την τακτοποίηση µεγάλου µέρους των 
υποχρεώσεων του για αποζηµίωση των παραγωγών για τις ζηµιές που υπέστησαν κατά το 
1999.  Παρά την αύξηση του ποσοστού της κυβερνητικής χορηγίας προς τον Οργανισµό από 
1.1.98, µε βάση την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, από 75% σε 100% πάνω στα 
ασφάλιστρα, φαίνεται ότι οι πόροι του θα εξακολουθήσουν να είναι περιορισµένοι και η 
συνέχιση της λειτουργίας του θα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στήριξη από µέρους της 
Κυβέρνησης.  Για τη µελέτη της οικονοµικής βιωσιµότητας του Οργανισµού έχει µετακληθεί 
ξένος εµπειρογνώµονας για τη διεξαγωγή αναλογιστικής µελέτης, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει 
την προκαταρκτική του έκθεση.  ΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένεται να πάρει σύντοµα αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των 
εισηγήσεων του αναλογιστή. 

4.117.6  Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.  Υπέδειξα την ανάγκη διερεύνησης και αξιολόγησης 
όλων των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, 
ιδιαίτερα στον τοµέα των εκτιµήσεων/αποζηµιώσεων, και, παράλληλα, την επέκταση και 
βελτίωση των διαφόρων συστηµάτων και την ετοιµασία κατάλληλων προγραµµάτων εργασίας, 
τα οποία να καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα µελετήσει το 
θέµα αυτό, µέσα στα πλαίσια και της µελέτης για το ανθρώπινο δυναµικό που έχει αποφασιστεί 
να γίνει στον Οργανισµό, µε στόχο την υιοθέτηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισµό. 

Μέρος Β 

4.117.7  Ασφάλιστρα πατατών, σταφυλιών και εσπεριδοειδών.  Για τις πατάτες, τα 
σταφύλια και τα εσπεριδοειδή που διοχετεύονται στην επιτόπια αγορά, δεν εισπράττονται 
ασφάλιστρα, εκτός από ένα µικρό µέρος ασφαλίστρων που εισπράττονται µε βάση δηλώσεις 
καλλιέργειας ή ζηµιάς.  Επειδή ο Οργανισµός έχει την άποψη ότι τα διοικητικά έξοδα για την 
είσπραξη των εν λόγω ασφαλίστρων µπορεί να  υπερβαίνουν τα έσοδα από την είσπραξη των 
ασφαλίστρων, ζήτησα να έχω συγκεκριµένα στοιχεία για το θέµα αυτό. ∆εν κατέστη δυνατό να 
µελετηθεί το θέµα, λόγω µη στελέχωσης του τοµέα µελετών.  Αντιλαµβάνοµαι ότι στην 
προκαταρκτική αναλογιστική έκθεση που υποβλήθηκε, γίνονται συγκεκριµένες εισηγήσεις για το 
όλο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο αναµένεται να τεθεί πάνω σε µια πιο ορθολογιστική βάση. 

4.117.8  Αγορά αεροµικτών για προστασία φυτειών πατατών.  Στην ΄Εκθεση µου για το 
1995 ανέφερα ότι ο Οργανισµός αγόρασε το 1992 δώδεκα αεροµίκτες, τους οποίους 
τοποθέτησε σε περιοχές των Κοκκινοχωριών για προστασία καλλιεργειών πατατών από τον 
παγετό, έναντι συνολικής δαπάνης £174.738.  Η πειραµατική εργασία συνεχίστηκε και 
ολοκληρώθηκε µέσα στο 1998, τα αποτελέσµατα όµως δεν κρίνονται ικανοποιητικά, µε 
αποτέλεσµα οι αεροµίκτες να παραχωρηθούν δωρεάν σε δύο αγροκτήµατα στη Λεµεσό.  
Πρόσθετα το Συµβούλιο επιδότησε µε ποσό περίπου £5.835 το κόστος αποσυναρµολόγησης, 
µεταφοράς και εγκατάστασης των αεροµικτών. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οι πιο πάνω διευθετήσεις δεν ήταν οικονοµικά συµφέρουσες για τον 
Οργανισµό, αφού, µε βάση τις πρόνοιες των παραγράφων 5 και 6 των σχετικών συµφωνιών, ο 
Οργανισµός δεν απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεων, 
σε περίπτωση ζηµιών από παγετούς στα επόµενα πέντε χρόνια, γιατί, αν η επιχειρησιακή 
ετοιµότητα των αεροµικτών επηρεαστεί σε δεδοµένη στιγµή από παράγοντες που θα βρίσκονται 
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εκτός του ελέγχου των εταιρειών, τότε ο Οργανισµός είναι υπόχρεος να καταβάλει 
αποζηµιώσεις. 

4.118  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.118.1  Οικονοµική κατάσταση.  Για το 1999 ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα £363.719, 
σε σύγκριση µε πλεόνασµα £285.094 για το 1998.  Η µείωση κατά £648.813 οφείλεται κυρίως 
στη µείωση του µικτού κέρδους λόγω απώλειας εισοδηµάτων του Οργανισµού από την 
καταστροφή ποσότητας 4,9 εκ. λίτρων γάλακτος, το οποίο δεν απορροφήθηκε από τους 
βιοµήχανους, και λόγω µείωσης στις τιµές πώλησης των κρεάτων. 

4.118.2  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού:  

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,13  1,56 
Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις Γάλακτος 2,64%  5,41% 

4.118.3  Εγγυήσεις 

(α) Παραχώρηση εγγυήσεων από τον Οργανισµό.  Στις 31.12.99 υπήρχαν εγγυήσεις 
ύψους £170.535 που παραχωρήθηκαν από τον Οργανισµό σε αγελαδοτρόφους και µεταφορείς 
γάλακτος. 

(β) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Η Κυβέρνηση παραχώρησε στον Οργανισµό εγγύηση για 
ποσό ύψους £900.000, για τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις που συνήψε µε τράπεζα. 

4.118.4  Προσωπικό.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο 
αποδοχών £640.759, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, 
µε µέσο όρο αποδοχών για κάθε υπάλληλο £17.318.  Εργοδοτούσε επίσης και 22 εργάτες, µε 
σύνολο αποδοχών £179.263.  Στις 31.12.1999 υπήρχαν 6 κενές οργανικές θέσεις. 

4.118.5  Ρευστότητα του Οργανισµού.  Ο Οργανισµός, για την αντιµετώπιση του οξέος 
προβλήµατος ρευστότητας, αναγκάστηκε να καταφύγει σε δάνειο/πίστωση, ύψους £900.000, 
από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, µε κυβερνητική εγγύηση.  Το υπόλοιπο των 
τραπεζικών και ταµειακών διαθεσίµων, από £915.751 στις 31.12.98, µετατράπηκε σε 
παρατράβηγµα ύψους £116.230 στις 31.12.99, δηλαδή µειώθηκε κατά £1.031.981. 

Απ� ό,τι αντιλαµβάνοµαι, το σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας φαίνεται να δηµιουργήθηκε από: 

(α) Την καθυστέρηση από µέρους των βιοµηχάνων στην αποπληρωµή του γάλακτος που 
παραλαµβάνουν. 

(β) Την καταστροφή µεγάλης ποσότητας γάλακτος, για την οποία ο Οργανισµός επωµίστηκε 
σηµαντικό κόστος. 

(γ) Την παγοποίηση χρεών ύψους £335.380 συγκεκριµένης βιοµηχανίας για δύο χρόνια και 
ταυτόχρονη αύξηση του ορίου πίστωσης της βιοµηχανίας αυτής από ένα σε δύο µήνες. 

4.118.6  Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού 
(α) Παροχή εγγυήσεων στον Οργανισµό από τους βιοµήχανους. ΄Οπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, για την πίστωση των 45 ηµερών που παρέχει ο Οργανισµός στις 
βιοµηχανίες για πληρωµή του γάλακτος που παραλαµβάνουν, δεν έχει εξασφαλιστεί εγγύηση ή 
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άλλης µορφής ασφάλεια από όλους τους βιοµήχανους.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 
πληροφόρησε ότι οι µεγαλύτεροι επεξεργαστές εξακολουθούν να αρνούνται να καταθέσουν τις 
σχετικές εγγυήσεις, εκµεταλλευόµενοι την ύπαρξη πλεονασµατικού γάλακτος τα τελευταία 
χρόνια. 

(β) Καθυστέρηση στην αποπληρωµή προς τον Οργανισµό της αξίας του γάλακτος και 
των κρεάτων.  Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωµή 
προς τον Οργανισµό της αξίας του γάλακτος που παραλαµβάνεται από τους βιοµήχανους, 
καθώς επίσης και της αξίας των κρεάτων που πωλούνται από τον Οργανισµό. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συγκεκριµένη βιοµηχανία, για την οποία το Συµβούλιο του Οργανισµού, 
στη συνεδρία του ηµερ. 5.5.99, αποφάσισε την παγοποίηση του χρέους της ύψους £335.380 
και την αύξηση του ορίου πίστωσης για την αξία του γάλακτος που παραχωρείται σ΄ αυτή, από 
ένα σε δύο µήνες, εξακολουθεί να καθυστερεί την αποπληρωµή της αξίας του γάλακτος που 
παραλαµβάνει από τον Οργανισµό, µε αποτέλεσµα να οξύνεται το πρόβληµα ρευστότητας του 
Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, εκεί όπου υπάρχουν σοβαρές 
καθυστερήσεις, έχουν ληφθεί µέτρα και αριθµός βιοµηχάνων παραλαµβάνουν γάλα µε 
προπληρωµή του γάλακτος ή µε καταβολή ντεπόζιτου στον Οργανισµό που να καλύπτει την 
αξία του γάλακτος για περίοδο πέρα από ένα µήνα κ.τ.λ. 

Επίσης, τα υπόλοιπα των χρεωστών ελέγχονται πάνω σε εβδοµαδιαία βάση και έχουν κινηθεί 
αγωγές, µε στόχο την εξασφάλιση του λαβείν του Οργανισµού. 

Για τη συγκεκριµένη βιοµηχανία ανέφερε ότι το θέµα αυτό παρακολουθείται στενά από το 
Συµβούλιο του Οργανισµού και αναµένεται ότι η εν λόγω βιοµηχανία σύντοµα θα βελτιώσει την 
κατάσταση των οφειλών της προς τον Οργανισµό. 

(γ) Τόκοι χρεών βιοµηχάνων.  Με απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού επιβάλλονται 
τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη των βιοµηχάνων.  Κατά το 1999 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους 
£26.964.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, παρά το γεγονός ότι µερικοί 
βιοµήχανοι δεν τους αποδέκτηκαν, ο Οργανισµός λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την 
είσπραξη τους. 

4.118.7  Καταστροφή πλεονασµατικού γάλακτος.  Το 1999 καταστράφηκε ποσότητα 4,9 εκ. 
λίτρων γάλακτος αξίας £889.689, µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή του έτους, το οποίο δεν 
κατέστη δυνατό να διατεθεί σε βιοµηχανίες, σε σύγκριση µε 2,1 εκ. λίτρα αξίας £382.434 το 
1998, όπως αναλύεται πιο κάτω.  Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός επιβαρύνθηκε µε ποσό £35.560 
για τη µεταφορά του πλεονασµατικού γάλακτος στους τόπους απόρριψης. 

Αξία πλεονασµατικού γάλακτος για τα έτη 1998 και 1999: 
 1 9 9 9  1 9 9 8  

Τύπος 
γάλακτος 

 
Λίτρα 

Τιµή 
αγοράς 

 
Αξία 

 
Λίτρα 

Τιµή 
αγοράς 

 
Αξία 

  σεντ £  σεντ £ 
Αγελαδινό 4.785.778 17,84 853.783 2.025.631 17,5 354.485 
Πρόβειο 10.825 36,30 3.929 20.951 36,43 8.328 
Αιγινό 134.810 23,72 31.977 72.111 23,94 19.621 
 4.931.413  889.689 2.118.693  382.434 
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού, η καταστροφή του πλεονασµατικού γάλακτος 
οφείλεται, κυρίως, στην καθυστέρηση από πλευράς Κυβέρνησης στη λήψη µέτρων για 
περιορισµό εισαγωγών αποµιµήσεων τυριού, µε αποτέλεσµα οι κυπριακές τυροκοµικές 
βιοµηχανίες να µην παραλάβουν όλο το γάλα που δήλωσαν για χρήση στην κατασκευή τυριού 
τύπου EDAM, καθώς και στην παραγωγή γάλακτος από ορισµένους παραγωγούς, πέρα από 
τις ατοµικές τους ποσοστώσεις, και στο γεγονός ότι κάποιες βιοµηχανίες δεν παρέλαβαν όλες 
τις ποσότητες γάλακτος κατά τις εορτές και αργίες. 

4.118.8  Πληρωµή πλεονασµατικού αγελαδινού γάλακτος στους παραγωγούς για το 
1998.  Στην ΄Εκθεση µου για το 1998 ανέφερα ότι έγινε πρόνοια στους λογαριασµούς για ποσό 
£62.656, το οποίο υπολογίστηκε προκαταρκτικά, µε πιθανότητα διαφοροποίησης, και αφορούσε 
2,4 εκ. λίτρα πλεονασµατικού γάλακτος που παρέδωσαν παραγωγοί στον Οργανισµό, πέρα 
από τις προσωπικές ετήσιες ποσοστώσεις τους. 

Η πρόνοια έγινε ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού για πληρωµή στους 
αγελαδοτρόφους, σε «τιµή ξεκαθαρίσµατος», της πιο πάνω ποσότητας γάλακτος, χωρίς να 
ληφθεί τελική απόφαση για την τιµή πληρωµής.   

΄Οσο αφορά την πιο πάνω απόφαση, ανέφερα ότι αυτή δε συνάδει µε τις πρόνοιες του πακέτου 
µέτρων για στήριξη της αγελαδοτροφίας που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο στις 22.5.96, για 
σταθεροποίηση της παραγωγής. 

Επειδή η πιο πάνω πρόνοια περιλαµβάνεται και στους λογαριασµούς για το έτος 1999, 
παρακάλεσα όπως ενηµερωθώ σχετικά µε τις ενέργειες που γίνονται για το θέµα αυτό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο πήρε την πιο πάνω απόφαση, 
αφού έλαβε υπόψη του τα πιο κάτω: 

• Την προσφορά και τη ζήτηση του γάλακτος κατά το 1998, 

• τις πιέσεις που ασκούνταν από πλευράς βιοµηχάνων προς τον Οργανισµό για αύξηση των 
παραδόσεων γάλακτος προς αυτές, και 

• ότι το πλεονασµατικό γάλα θα πληρωνόταν σε τιµή ξεκαθαρίσµατος και ότι ο Οργανισµός 
δε θα επιβαρυνόταν οικονοµικά µε οποιοδήποτε ποσό. 

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι η πρόνοια αυτή της απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εφαρµοστεί, γιατί κανένας 
παραγωγός δε θα ήταν διατεθειµένος να παραδίνει πλεονασµατικό γάλα για το οποίο να 
πληρώνεται µηδενική τιµή και, επιπλέον, να καλείται να πληρώσει και πρόστιµο.  Απλούστατα οι 
παραγωγοί θα κατέστρεφαν το γάλα ή θα το διέθεταν εκτός Οργανισµού, µε κίνδυνο 
κατάρρευσης ολόκληρου του συστήµατος προγραµµατισµού της παραγωγής. 

Ανέφερε επίσης ότι η πρόνοια που έγινε για πληρωµή τιµής ξεκαθαρίσµατος στους 
λογαριασµούς του 1998, για ποσό £62.656, εκκρεµεί ακόµη, επειδή οι παραγωγοί αρνούνται να 
πληρωθούν στην τιµή των 2,1 σεντ/λίτρο γάλακτος. 

4.118.9  ∆ιακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος 

(α) Επαρχία Πάφου.  Από τη διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος στην Επαρχία Πάφου, 
συνολικής αξίας £1.118.157, προέκυψε για τον Οργανισµό ζηµιά ύψους  £161.470, σε σύγκριση 
µε £214.663 το 1998.  Στη ζηµιά συµπεριλαµβάνεται και ποσό ύψους £23.679, το οποίο αφορά 
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επιδοτήσεις εξαγωγών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην 
επόµενη παράγραφο της ΄Εκθεσης αυτής. 

(β)  Επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου.   ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το 
προηγούµενο έτος, παρά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 35.122, ηµερ. 28.2.91, 
για ταυτόχρονη έναρξη της διακίνησης του αιγοπρόβειου γάλακτος στις Επαρχίες Πάφου, 
Λάρνακας και Αµµοχώστου, φαίνεται ότι η διακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος για τις Επαρχίες 
Λάρνακας και Αµµοχώστου  δεν πρόκειται να αρχίσει από τον Οργανισµό, αφού γίνεται από 
ιδιώτη. 

Επισηµαίνεται όµως ότι για τη διακίνηση του γάλακτος στις Επαρχίες Λάρνακας και 
Αµµοχώστου αγοράστηκε και εξοπλισµός, συνολικής αξίας £66.923, από τον οποίο εξοπλισµός 
αξίας £18.009 µεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στα ψυκτικά κέντρα της Επαρχίας Πάφου, για 
σκοπούς διακίνησης του αιγοπρόβειου γάλακτος στην Επαρχία αυτή.  Ο υπόλοιπος εξοπλισµός 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδράνεια, χωρίς να αξιοποιείται. 

Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός προχώρησε στην επεξεργασία Σχεδίου διενέργειας 
αναλύσεων αιγοπρόβειου γάλακτος για τις Επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου, το οποίο και 
υποβλήθηκε στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε στόχο τη διακίνηση του 
γάλακτος από ιδιωτικές βιοµηχανίες και την πληρωµή των παραγωγών µε βάση την ποιότητα 
του γάλακτος τους.  Η έγκριση του εν λόγω Σχεδίου εκκρεµεί ακόµη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η ζηµιά από τη διακίνηση του γάλακτος στην 
Επαρχία Πάφου ήταν, εν µέρει, αναµενόµενη πριν από την έναρξη της διακίνησης του, λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η Επαρχία αυτή (µικρές µονάδες, αποµακρυσµένες 
περιοχές, µεγάλες αποστάσεις, περιορισµένες ποσότητες γάλακτος που διακινούνται κ.τ.λ.). 

΄Οσο αφορά το θέµα της καθυστέρησης στη διακίνηση του γάλακτος στις Επαρχίες Λάρνακας 
και Αµµοχώστου, αυτό οφείλεται στις διιστάµενες απόψεις των διάφορων πλευρών που 
εκπροσωπούνται στο Συµβούλιο, καθώς επίσης και στη διαφοροποίηση των δεδοµένων, εν 
όψει της ενταξιακής πορείας της Κύπρου και της πολιτικής της εναρµόνισης της οικονοµίας µε 
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 

4.118.10  Επιδοτήσεις προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα για εξαγωγή 

(α) Επιδοτήσεις προϊόντων για εξαγωγή που παρήχθηκαν από πλεονασµατικό γάλα, 
παραγωγής 1998.  ΄Υστερα από σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 
Οργανισµός προέβη σε επιδότηση µιας βιοµηχανίας για ποσό ύψους £23.679, µέσα στο 1999, 
για εξαγωγές  γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά την περίοδο 1.1-30.4.99 και συγκεκριµένα για 
εξαγωγές 15 786 κιλών τυριού «κασκαβάλι/κασέρι». 

Οι επιδοτήσεις αυτές, όπως και οι αντίστοιχες επιδοτήσεις του 1998 προς την ίδια βιοµηχανία, 
συνολικού ύψους £79.829, έγιναν µετά από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 
47.882 ηµερ. 27.5.98 και 48.862 ηµερ. 16.12.98, σύµφωνα µε τις οποίες η σχετική βοήθεια από 
τον Οργανισµό για εξαγωγή των πιο πάνω προϊόντων θα παραχωρηθεί για τα προϊόντα που θα 
παραχθούν από πλεονασµατικές ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Επειδή οι ποσότητες γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των προϊόντων που 
εξήχθηκαν δε διακινήθηκαν µέσω του Οργανισµού, δεν υπάρχει ένδειξη, ούτε µπορεί να 
ελεγχθεί κατά πόσο οι πιο πάνω ποσότητες αποτελούσαν πλεονασµατικές ποσότητες 
αιγοπρόβειου γάλακτος. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα ποσά που πλήρωσε ο Οργανισµός, 
ύψους £79.829 για το 1998 και £23.679 µέσα στο 1999, προέρχονταν από γάλα που δε 
διακινήθηκε µέσω του Οργανισµού, αλλά από συγκεκριµένη γαλακτοκοµική βιοµηχανία. 

Η ενέργεια αυτή έγινε µετά από εισήγηση και προτροπή από το Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 
47.882, ηµερ. 27.5.98, και 48.862, ηµερ. 16.12.98. 

Η εν λόγω επιδότηση αφορούσε ποσότητες τελικού προϊόντος που υπήρχαν στις αποθήκες της 
βιοµηχανίας, η οποία και ζητούσε να επιδοτηθούν οι εξαγωγές των ποσοτήτων αυτών, 
διαφορετικά θα διέκοπτε την παραλαβή γάλακτος. 

Το ότι υπήρχαν πλεονασµατικές ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος την περίοδο αυτή, 
συνάγεται και από το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Οργανισµός αντιµετώπιζε δυσκολίες στη διάθεση 
του γάλακτος που διακινούσε από την Επαρχία Πάφου, µε αποτέλεσµα να εισάξει παρόµοιο 
Σχέδιο επιδότησης εξαγωγών.  Ο Οργανισµός ανέλαβε την εφαρµογή του Σχεδίου αυτού, για να 
βοηθήσει στην αντιµετώπιση µιας πιεστικής κατάστασης του κλάδου, µε την προϋπόθεση ότι η 
Κυβέρνηση θα αποζηµίωνε τον Οργανισµό για την αντίστοιχη δαπάνη, πράγµα που διεκδικεί ο 
Οργανισµός µέχρι σήµερα. 

(β) Επιδοτήσεις προϊόντων για εξαγωγή που παρήχθηκαν από πλεονασµατικό γάλα 
παραγωγής 1999.  Το Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του αρ. 635 ηµερ. 23.6.99, 
αποφάσισε την επιδότηση εξαγωγών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα, τα οποία παρήχθηκαν 
από πλεονασµατικό γάλα που παραδόθηκε από τον Οργανισµό στους επεξεργαστές κατά την 
περίοδο 1.2.99-30.6.99.  Σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση, προϊόντα τα οποία θα 
παράγονται εξ ολοκλήρου από αιγινό γάλα θα επιδοτούνται πλήρως.  Στις περιπτώσεις όπου το 
ποσοστό αιγινού γάλακτος στο τελικό προϊόν δεν µπορεί να καθοριστεί (π.χ. χαλλούµι), τότε η 
επιδότηση θα γίνεται µε βάση περιεκτικότητα 30%, εκτός αν µε στοιχεία αποδειχθεί ότι το 
ποσοστό είναι διαφορετικό. 

∆ιαπιστώθηκε ότι κατά την πιο πάνω περίοδο παραδόθηκαν από τον Οργανισµό σε πέντε 
βιοµηχανίες 969 533 λίτρα πλεονασµατικού αιγινού γάλακτος, ενώ µέχρι σήµερα επιδοτήθηκε 
µόνο µια βιοµηχανία µε ποσό ύψους £18.516, για εξαγωγές προϊόντων που αναλογούν σε 
194 335 λίτρα γάλακτος.  Για τα υπόλοιπα 775 198 λίτρα εκκρεµούν πιθανές επιδοτήσεις από 
τον Οργανισµό, συνολικού ύψους περίπου £69.845. 

Αναφέρεται ότι τρεις από τις πιο πάνω βιοµηχανίες, ενώ υπέβαλαν αρχικά στον Οργανισµό 
σχετικά έγγραφα για την επιδότηση εξαγωγών για 73 814 κιλά χαλλουµιού και 18 410 κιλά 
φέτας, εντούτοις ζήτησαν από τον Οργανισµό να µην προχωρήσει στις σχετικές επιδοτήσεις 
ύψους περίπου £17.450, υπολογιζόµενες µε βάση περιεκτικότητα 30% αιγινού γάλακτος, γιατί, 
όπως µου αναφέρθηκε, αναµένουν την καταβολή µεγαλύτερης επιδότησης από το Κράτος. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο, σε περίπτωση που ο Οργανισµός προχωρήσει τελικά 
στις σχετικές επιδοτήσεις, θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το ποσοστό του αιγινού γάλακτος 
στα εξαγόµενα προϊόντα, ώστε να προβεί στις ορθές επιδοτήσεις, εφαρµόζοντας την πιο πάνω 
απόφαση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε τα πιο πάνω στοιχεία και ότι, 
σε περίπτωση που οι εν λόγω εξαγωγές επιδοτηθούν τελικά από τον Οργανισµό µε ποσό της 
τάξης των περίπου £70.000, τότε είναι αµφίβολο κατά πόσο ο Οργανισµός θα είναι σε θέση να 
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επιβεβαιώσει το ποσοστό του αιγινού γάλακτος στην περίπτωση του χαλλουµιού, επειδή, όπως 
τους ενηµέρωσε και το Γενικό Χηµείο, δεν υπάρχει κατάλληλη µέθοδος για τέτοιου είδους 
αναλύσεις. 

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι ήδη ο Οργανισµός ανέθεσε σε δύο ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού 
(Ελλάδα, Ισπανία) την επεξεργασία µεθόδου προσδιορισµού ποσοστών διαφόρων τύπων 
γάλακτος στο χαλλούµι. 

4.118.11  Πληρωµή ποσού ύψους £16.626 σε παραγωγό για πλεονασµατικό αγελαδινό 
γάλα που παρέδωσε στον Οργανισµό.  Για πλεονασµατική ποσότητα γάλακτος που 
παρέδωσε συγκεκριµένος παραγωγός κατά το 1999, υπερβαίνοντας την ετήσια καθορισµένη 
ποσόστωση του κατά 141 705 λίτρα, πληρώθηκε, µε απόφαση που πήρε το Συµβούλιο του 
Οργανισµού στις 25.10.99 και 12.1.2000, ποσό £16.626, σε αντίθεση µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 44.301, ηµερ. 22.5.96, που ενέκρινε, µεταξύ άλλων, και µέτρα για 
σταθεροποίηση της παραγωγής, τα οποία προνοούν όπως η πλεονασµατική ποσότητα 
γάλακτος παραδίνεται στον Οργανισµό σε µηδενική τιµή και επιβάλλεται στον παραγωγό 
πρόστιµο ύψους 4 σεντ για κάθε πλεονασµατικό λίτρο γάλακτος.  Ο εν λόγω παραγωγός, µέχρι 
τον Απρίλιο 1999, παρέδινε αντικανονικά την πλεονασµατική ποσότητα γάλακτος σε 
συγκεκριµένη βιοµηχανία, αντί στον Οργανισµό, και χωρίς την καταβολή των σχετικών 
δικαιωµάτων.  ΄Οπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας της Ad Hoc Επιτροπής για το 
θέµα αυτό, ηµερ. 12.1.2000, η επιτροπή αποφάσισε «να θεωρηθεί ότι οι ποσότητες γάλακτος 
που παρέλαβε ο Οργανισµός από τον εν λόγω παραγωγό παραλήφθηκαν από τη συγκεκριµένη 
βιοµηχανία και να γίνει η πληρωµή απευθείας από την εν λόγω βιοµηχανία στον παραγωγό», 
όπως και τελικά έγινε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το σκεπτικό για την απόφαση του 
Συµβουλίου να καταβάλει το πιο πάνω ποσό ήταν ότι: 

(α) Το γάλα του εν λόγω παραγωγού διακινείτο από ιδιώτη βιοµήχανο, το οποίο, ούτως ή 
άλλως, θα πληρωνόταν από το βιοµήχανο, τουλάχιστον µέχρι την ποσότητα των 180 000 
λίτρων που του καθορίστηκε ως µέγιστη ποσότητα παραγωγής χωρίς ποσοστώσεις, και 

(β) το γάλα του παραγωγού θα συνέχιζε να διακινείται από την εν λόγω βιοµηχανία, σε 
περίπτωση που το εργοστάσιο της δεν καταστρεφόταν από πυρκαγιά. 

4.118.12  Λογαριασµός Εσόδων και Εξόδων Κρεάτων κατά τις 31.12.99.  Στον Οργανισµό 
κατά το 1999 λειτουργούσαν τα πιο κάτω τέσσερα Σχέδια Εµπορίας Κρεάτων: 

(α) Σχέδιο σφαγής και αποστέωσης αγελάδων για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

(β) Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

(γ) Σχέδιο σφαγής µοσχαριών για λογαριασµό του Οργανισµού. 

(δ) Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό του Οργανισµού 

Στις 28.2.99 το σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό της Κυβέρνησης τερµατίστηκε και η 
συνολική ζηµιά ύψους £105.602, που προέκυψε από τη λειτουργία του εν λόγω σχεδίου από 
1.1.96 µέχρι 28.2.99, έχει καλυφθεί από την Κυβέρνηση. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των υπόλοιπων σχεδίων έχουν ως εξής: 
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Σχέδιο  Έσοδα  ΄Εξοδα  
(Έλλειµµα)/Πλεό-

νασµα 
  £  £  £ 

Σχέδιο αγελάδων Κυβέρνησης  1.929.018  2.103.089  (174.071) 
Σχέδιο µοσχαριών Οργανισµού  867.745  837.927  29.818 
Σχέδιο αµνοεριφίων  Οργανισµού  868.786  864.800  3.986 
  3.665.549  3.805.816  (140.267) 

Στο σχέδιο που λειτουργούσε για λογαριασµό της ∆ηµοκρατίας προκύπτει έλλειµµα ύψους 
£174.071, ενώ στα σχέδια του Οργανισµού προκύπτει πλεόνασµα ύψους £33.804, και το 
αποτέλεσµα παρουσιάζεται στο λογαριασµό εσόδων και εξόδων του Οργανισµού. 

4.118.13  ΄Ελεγχος µισθών προσωπικού του Οργανισµού. Τα θέµατα που έχουν προκύψει 
από τον έλεγχο των µισθών του προσωπικού του Οργανισµού οφείλονται, κυρίως, στη µη 
εξασφάλιση της απαιτούµενης από το Νόµο έγκρισης του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού και περιλαµβάνουν τα πιο κάτω: 

(α) Μετονοµασίες θέσεων.  Τέσσερις θέσεις Γραφέων (Κλ. Α2) µετονοµάστηκαν σε 
Λογιστικούς Λειτουργούς 3ης Τάξης (Κλ. Α4-Α7).  Επίσης η θέση Γραφέα 2ης Τάξης (Κλ. Α2-
Α5) µετονοµάστηκε σε Βοηθό Λειτουργό ∆ιακίνησης (Κλ. Α4-Α7). 

(β) Αναβαθµίσεις θέσεων και ηµεροµηνία εφαρµογής τους.  Για τρεις από τις τέσσερις 
αναβαθµίσεις που εγκρίθηκαν µε επιστολή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, ηµερ. 25.10.99, το Συµβούλιο καθόρισε ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τις 4.12.98, 
χωρίς αυτό να προβλέπεται στη σχετική έγκριση.  Η τέταρτη αναβάθµιση βρίσκεται ακόµα σε 
εκκρεµότητα, λόγω ύπαρξης διαφωνίας από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Ο Πρόεδρος 
του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι για τις τρεις αναβαθµίσεις η ∆ιεύθυνση θα προβεί στις 
δέουσες ενέργειες για διευκρίνηση της ηµεροµηνίας ισχύος της απόφασης.  Για την τέταρτη 
αναβάθµιση το θέµα παραπέµφθηκε στην επιτροπή προσωπικού του Οργανισµού για 
περαιτέρω µελέτη και επαναφορά στο Συµβούλιο. 

(γ) Σχέδια Υπηρεσίας.  ∆εν παρουσιάστηκε σχέδιο υπηρεσίας που να προβλέπει την 
τοποθέτηση δύο υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν την 1.6.95 στη θέση Τεχνικού Χηµείου 
2ης Τάξης, στην 4η βαθµίδα της Κλ. Α4. 

Επίσης, δεν έχουν εγκριθεί νέα σχέδια υπηρεσίας για εφαρµογή του θεσµού της 
αντικατάστασης των συνδυασµένων θέσεων/τάξεων µε συνδυασµένες κλίµακες (κλίµακες Α2-
Α5-Α7 και Α4-Α7), σύµφωνα µε το Νόµο 8(ΙΙ) του 1996.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 
πληροφόρησε, ότι για τις θέσεις Τεχνικού Χηµείου 2ης Τάξης, η ∆ιεύθυνση θα κάµει τις δέουσες 
ενέργειες για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης.  Για τα νέα σχέδια υπηρεσίας, αυτά βρίσκονται 
ενώπιον του αρµόδιου Υπουργού για έγκριση και στη συνέχεια θα τεθούν ενώπιον του 
Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(δ) Θέση Αποθηκάριου Τυροκοµείου και απόσπαση του κατόχου της θέσης στο 
αποστεωτήριο.  Ο κάτοχος της θέσης δε φαίνεται να έχει επιτύχει σε σχετική εξέταση που 
προβλέπεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.  Επίσης, από 1.7.96, λόγω αναστολής των εργασιών του 
Τυροκοµείου, αποσπάστηκε στο αποστεωτήριο του Οργανισµού και εκτελεί καθήκοντα εκτός 
του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης, µε επιπρόσθετη µηνιαία κατ΄ αποκοπή αποζηµίωση.  Ο 
Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε, µεταξύ άλλων, ότι η θέση του αποθηκαρίου θα 
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πρέπει να καταργηθεί και να ετοιµαστεί νέο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του αποστεωτηρίου. 

(ε) Αναλυτική παρουσίαση των οργανικών θέσεων στον Προϋπολογισµό του 
Οργανισµού.  Στον Προϋπολογισµό δε δίνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τις 
αποδοχές του προσωπικού του Οργανισµού, γι΄ αυτό εισηγήθηκα όπως αναφέρονται σ΄ αυτόν 
λεπτοµέρειες για τις µισθολογικές κλίµακες, το βασικό µισθό, αυξήσεις, επιδόµατα κ.τ.λ., µε τις 
ανάλογες επεξηγήσεις.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η εισήγηση µου θα 
εφαρµοστεί µε τον επόµενο Προϋπολογισµό του Οργανισµού για το 2001. 

(στ) Κανονισµοί πρόσληψης και υπηρεσίας υπαλλήλων.  Εισηγήθηκα την προώθηση της 
ετοιµασίας και έγκρισης των πιο πάνω Κανονισµών, για τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας 
των υπαλλήλων του Οργανισµού, όπως προβλέπεται στη σχετική Νοµοθεσία.  Ο Πρόεδρος του 
Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η πολιτική του Οργανισµού είναι να ακολουθεί, όπου είναι 
δυνατό, τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισµούς στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και ότι το θέµα θα τεθεί 
ενώπιον του Συµβουλίου για να αποφασίσει κατά πόσο ενδείκνυται η ετοιµασία ξεχωριστών 
Κανονισµών για τον Οργανισµό. 

4.118.14  Πληρωµή ψυκτικών εξόδων ύψους £13.895.  Το πιο πάνω ποσό πληρώθηκε από 
τον Οργανισµό σε εταιρεία, αντικανονικά, κατά τη γνώµη µου, καθότι αποτελούσε οφειλή του 
Συνδέσµου Αγελαδοτρόφων Αραδίππου-Αθηένου Λτδ προς την εν λόγω εταιρεία, για ψυκτικά 
έξοδα της περιόδου 1.1-30.11.96.  Ο Οργανισµός ανέλαβε την εµπορία κρεάτων στις 15.6.96 
και δεν είχε καµιά σχέση µε τα πιο πάνω ψυκτικά έξοδα.  Μολαταύτα, το Συµβούλιο στις 16.6.99 
αποφάσισε την πληρωµή του πιο πάνω ποσού. 

Με την εν λόγω απόφαση διαφώνησαν ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθυντής και δύο µέλη του 
Συµβουλίου, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. 

4.119  OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ 
Μέρος Α 

4.119.1  Αποτελέσµατα έτους.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα £2.639.370,  σε 
σύγκριση µε £2.320.181 κατά το 1998. 

4.119.2  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 
 1999 1998 
∆είκτης Οικονοµικής Αποδοτικότητας 1,09% 1,11% 
Καταθέσεις προς ∆άνεια 0,92 1,00 
Μέση Απόδοση ∆ανείων, εξαιρουµένων ∆ανείων 
βάσει Κυβερνητικών Σχεδίων 7,49% 7,71% 

4.119.3  Καταθέσεις.  Οι καταθέσεις του κοινού στον Οργανισµό στις 31.12.99 ανέρχονταν σε 
£185,16 εκ., σε σύγκριση µε £167,21 εκ. το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £17,95 εκ. ή 
10,74%. 

4.119.4  Στεγαστικά δάνεια.  Από το 1983, όταν άρχισε η παροχή δανείων, µέχρι τις 31.12.99, 
εγκρίθηκαν 10 647 στεγαστικά δάνεια, για συνολικό ποσό £251,96 εκ.  Μέσα στο 1999 
εγκρίθηκαν 1 025 στεγαστικά  δάνεια, ύψους £34,82 εκ.,  σε σύγκριση µε 1 253 το 1998, για 
ποσό £41,58 εκ.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του λογαριασµού των δανείων ήταν £200,42 εκ., 
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σε σύγκριση µε £167,80 εκ. το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £32,62 εκ. ή 
19,44%. 

4.119.5  Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Οι καθυστερηµένες δόσεις δανείων στις 
15.6.2000 ανέρχονταν σε £5,1 εκ., σε σύγκριση µε £3,7 εκ. το 1998.  Λόγω αλλαγής του 
µηχανογραφικού συστήµατος, δεν κατέστη δυνατή η ετοιµασία κατάστασης καθυστερηµένων 
δόσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. 

4.119.6  Προσωπικό. Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 54 άτοµα και το σύνολο των αποδοχών 
τους, εκτός της πρόνοιας για συντάξεις, ήταν £765.776, σε σύγκριση µε £728.127 κατά το 1998.  
Ο µέσος όρος αποδοχών για κάθε υπάλληλο ανέρχεται σε £14.181. 

4.120  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.120.1  Οικονοµική κατάσταση.   Η οικονοµική κατάσταση του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε 
τους µη εξελεγµένους λογαριασµούς του 1999, ήταν όπως πιο κάτω. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Για το έτος 1999 προέκυψε έλλειµµα, πριν από τη µεταφορά στα 
αναβαλλόµενα έσοδα, £375.475, σε σύγκριση µε £2.030.108 το 1998.  Το έλλειµµα µειώθηκε 
βασικά λόγω αύξησης της κρατικής χορηγίας και των διδάκτρων.  Το έλλειµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από τα έσοδα προηγούµενων ετών. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £10.829.904, σε σύγκριση µε £8.142.447 το 1998.  Αυτά 
περιλαµβάνουν γενική κρατική χορηγία £3.216.183 και δίδακτρα £5.325.000, σε σύγκριση µε 
£1.081.727 και £4.998.000, αντίστοιχα, το 1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £11.205.379, σε σύγκριση µε £10.172.555 το 1998.  Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών για µισθούς και επιδόµατα προσωπικού 
και των Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων/Προγραµµάτων που ανήλθαν σε £7.424.540 και 
£769.528, σε σύγκριση µε £6.678.010 και £588.796, αντίστοιχα, το 1998.  Σηµειώθηκε µείωση 
δαπανών για έξοδα προσωρινής στέγασης και για συµµετοχή σε συνέδρια/σεµινάρια, που 
ανήλθαν σε £88.044 και £62.766, σε σύγκριση µε £233.632 και £155.624, αντίστοιχα, το 1998. 

(δ) Κρατική χορηγία.  Το σύνολο της κρατικής χορηγίας που παραχωρήθηκε στο 
Πανεπιστήµιο το 1999 ήταν £8.000.000, σε σύγκριση µε £3.007.750 το 1998. Από το ποσό 
αυτό δαπανήθηκαν £4.783.817 (£1.926.023 το 1998) για αγορά πάγιου ενεργητικού. 

΄Οπως προκύπτει, η λειτουργία του Πανεπιστηµίου εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη 
συνέχιση της παροχής κρατικής χορηγίας. 

4.120.2  Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Παρατηρήθηκε σηµαντική 
καθυστέρηση στην υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων του Πανεπιστηµίου στην Υπηρεσία 
µου για έλεγχο.  Ο Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι αυτό οφείλεται στον 
αυξηµένο όγκο εργασίας, χωρίς την ανάλογη αύξηση σε ανθρώπινο δυναµικό.  Παρόλο ότι, όσο 
αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις για το 1999, καταβλήθηκε σηµαντική προσπάθεια και 
υποβλήθηκαν γρηγορότερα από ό,τι στο παρελθόν, εντούτοις η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι θα 
πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. 

4.120.3  Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού.  Από το ποσό των £21.490.274 που 
προϋπολογίστηκε για το έτος 1999, ποσό £6.729.688 (1998 £8.318.543) ή ποσοστό 31,32%  
(1998 43,5%) παρέµεινε αδαπάνητο στο τέλος του έτους.  Τα αδαπάνητα ποσά αφορούν 
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κυρίως τη µόνιµη στέγαση για τα έργα στην Πανεπιστηµιούπολη (£5.383.012), τη µη πλήρωση 
57 κενών θέσεων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού και 13 κενών θέσεων ∆ιοικητικού Προσωπικού 
(£710.618) και την προσωρινή στέγαση, για σκοπούς διαµόρφωσης υφιστάµενων κτιρίων 
(£236.265).  Ο Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι, αυτό οφείλεται, κατά κύριο 
λόγο, στην καθυστέρηση έγκρισης του Προϋπολογισµού, στη µη έγκαιρη αποδέσµευση των 
Κονδυλίων που αφορούν την Πανεπιστηµιούπολη, και στη µη έγκριση αναγκαίων διοικητικών 
θέσεων για να µπορέσει το Πανεπιστήµιο να προωθήσει τα προγράµµατα του. 

4.120.4  Προσωπικό.  Το Πανεπιστήµιο εργοδοτούσε 152 µέλη του Ακαδηµαϊκού 
Προσωπικού, 31 µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 17 Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες και 
22 Επισκέπτες Καθηγητές, καθώς και 150 µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού και 18 
ωροµίσθιους, µε σύνολο απολαβών και επιδοµάτων £7.424.540. 

4.120.5  Μισθοδοσία προσωπικού.  ∆ιαπιστώθηκε ότι ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος 
µισθοδοσίας δεν είναι ο ενδεδειγµένος, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται αδυναµίες στις 
διαδικασίες και λάθη στους υπολογισµούς.  Εισηγήθηκα µέτρα για βελτίωση, όπως την 
τροποποίηση των διαδικασιών, την υιοθέτηση των κατάλληλων εντύπων και τη µεταστέγαση 
του προσωπικού του Λογιστηρίου που απασχολείται µε τη µισθοδοσία στα Κεντρικά Γραφεία, 
όπου στεγάζεται το Τµήµα Προσωπικού. 

4.120.6  Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.  Εισηγήθηκα και πάλι όπως οι εργασίες του πιο πάνω 
Τµήµατος προγραµµατίζονται µε την έναρξη κάθε νέου οικονοµικού έτους.  Επίσης ανέφερα ότι 
θα πρέπει να υποβάλλεται συνοπτική έκθεση στο Συµβούλιο και τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστηµίου, σχετικά µε τα συµπεράσµατα και ευρήµατα των ελέγχων που διεξάγονται.  Ο 
Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου µού ανέφερε ότι συµφωνεί µε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου 
και ότι στόχος του Πανεπιστηµίου είναι η ενδυνάµωση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, η 
οποία αναµένεται να γίνει περί το τέλος του 2000. 

4.120.7  Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστηµίου.  ∆ιαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναµίες, όσο 
αφορά την οικονοµική διαχείριση των εισπράξεων από διάφορες εκδηλώσεις.  Μετά τις 
διαπιστώσεις από την Υπηρεσία µου, το Πανεπιστήµιο ενήργησε άµεσα, έτσι που η οικονοµική 
διαχείριση του πιο πάνω Εργαστηρίου να βασίζεται πάνω σε όλες τις ενδεδειγµένες διαδικασίες.  
Για την προηγούµενη κατάσταση, όµως, δε φαίνεται να υπάρχει τρόπος ελέγχου για να 
διαπιστωθούν τυχόν ελλείµµατα. 

4.120.8  Κτιριακές εγκαταστάσεις Επιστηµών και Τεχνολογίας - Κόστος Ηλεκτροµη-
χανολογικών Εγκαταστάσεων.  Παρατήρησα ότι, ενώ η εκτίµηση δαπάνης για τις πιο πάνω 
εργασίες - όπως περιλήφθηκε στα έγγραφα του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού - ήταν £1.870.000, 
ο προϋπολογισµός κόστους που δόθηκε από τους συµβούλους το Σεπτέµβριο 1999 - κατά τη 
διάρκεια ετοιµασίας της µελέτης - ήταν £2.870.000, ενώ τον Ιανουάριο 2000 έδωσαν νέο 
προϋπολογισµό, που ανερχόταν στα £3.015.000. Εν όψει των πιο πάνω, εισηγήθηκα στο 
∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου όπως ζητήσει από τους συµβούλους 
να τεκµηριώσουν αναλυτικά την εκτίµηση τους και να υποβάλουν τους λόγους της σηµαντικής 
αύξησης. Υποδείχθηκαν επίσης από την Υπηρεσία µου και υιοθετήθηκαν συγκεκριµένες 
τροποποιήσεις στις προδιαγραφές/µελέτη, µε σκοπό τη µείωση του κόστους. Τελικά το 
συνολικό ποσό των συµβολαίων που υπογράφηκαν για τις πιο πάνω εργασίες είναι £2.322.144 
και, συνυπολογίζοντας την εκτίµηση δαπάνης για τα συστήµατα που δεν περιλαµβάνονται στα 
πιο πάνω συµβόλαια, το συνολικό κόστος αναµένεται να ανέλθει στα £2.815.000. 
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4.120.9  Ερευνητικά προγράµµατα.  Τα έσοδα για τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων 
ανήλθαν κατά το 1999 στις £749.399, σε σύγκριση µε £693.296 το 1998.  Οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανήλθαν στις £769.528 για το 1999, σε σύγκριση µε £588.796 το 1998.  Σχετικά µε τη 
διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων, ανέφερα ότι οι Κανόνες που διέπουν τον 
προγραµµατισµό, εκτέλεση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραµµάτων εξακολουθεί 
να µην εφαρµόζονται, ούτε και τηρείται το απαιτούµενο αρχείο ερευνητικών προγραµµάτων. 
Παρόλο που στο παρελθόν δόθηκαν οδηγίες για αυστηρή εφαρµογή των σχετικών Κανόνων, 
εντούτοις δε σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση.  Ανέφερα επίσης ότι διενεργούνται δαπάνες, 
χωρίς να εξακριβώνεται ότι συνάδουν µε το σκοπό των ερευνητικών προγραµµάτων, και χωρίς 
τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Κατά το 1999 εγκρίθηκαν νέοι Κανόνες, οι οποίοι ωστόσο 
παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται και πάλι αναθεώρηση. 

Μέρος Β 

4.120.10  Κανονισµοί και Κανόνες Πανεπιστηµίου.  Στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου 
ανέφερα ότι οι Κανόνες, οι οποίοι είχαν εκδοθεί για ρύθµιση διαφόρων θεµάτων, δεν 
αναφέρονταν στους Κανονισµούς, βάσει των οποίων εκδόθηκαν, όπως προνοείται στον περί 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο.  Οι Επιτροπές Προσωπικού και Κανονισµών και Κανονισµών και 
Κανόνων, σε κοινή συνεδρία τους αποφάσισαν τη µετονοµασία των Κανόνων σε ∆ιοικητικές 
Εγκυκλίους περί Κανόνων και όπως γίνεται αναφορά στους Κανόνες του αριθµού της 
Κανονιστικής ∆ιοικητικής Πράξης, βάσει της οποίας εκδόθηκαν.  Η πιο πάνω απόφαση δεν έχει 
µέχρι σήµερα υλοποιηθεί.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η έκδοση µερικών Κανονισµών. 

4.120.11  Μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  Συνεχίζεται η µη τήρηση του πιο πάνω 
µητρώου, το οποίο θεωρείται αναγκαίο για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου των 
στοιχείων πάγιου ενεργητικού του Πανεπιστηµίου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η ετοιµασία του 
µητρώου βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο. 

4.120.12  ΄Οροι υπηρεσίας Ακαδηµαϊκού Προσωπικού.  Παρά τη σηµαντική βελτίωση που 
παρατηρείται, έχει διαπιστωθεί ότι ορισµένα θέµατα, όπως η άδεια ανάπαυσης του 
Ακαδηµαϊκού Προσωπικού και η άδεια ασθένειας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 
των Μεταπτυχιακών Συνεργατών, εξακολουθούν να µη ρυθµίζονται στους Κανόνες που έχουν 
εκδοθεί για τις άδειες απουσίας των µελών του Ακαδηµαϊκού Προσωπικού. 

4.121  ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.121.1  ΄Ελεγχος λογαριασµών.  Οι οικονοµικές καταστάσεις του Ιδρύµατος για το 1999 
έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το ΄Ιδρυµα, ύστερα από έγκριση µου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 3(1) των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασµών)  
Νόµων.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 
οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

4.121.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) ΄Ελλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.99 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 
Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £18,64 εκ., σε σύγκριση µε £18,80 εκ. το 1998, ενώ το κυκλοφορούν 
ενεργητικό ήταν £4,87 εκ. (£5,57 εκ. το 1998), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης 
ύψους £13,77 εκ., σε σύγκριση µε £13,23 εκ. το 1998.  Η οικονοµική κατάσταση του Ιδρύµατος  
εξακολούθησε να είναι προβληµατική  και το 1999 και η λειτουργία του βασίστηκε, σε µεγάλο 
βαθµό, στη συνέχιση της παροχής οικονοµικής υποστήριξης από το Κράτος, καθώς και στη 
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συνέχιση της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων από τα Ταµεία Συντάξεων του προσωπικού 
του Ιδρύµατος.  Σηµειώνεται ότι η οφειλή του Ιδρύµατος προς τα πιο πάνω Ταµεία στις 31.12.99 
ανήλθε σε £10,2 εκ. (£9,6 εκ. το 1998). 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Το ΄Ιδρυµα  παρουσίασε  για  το 1999  έλλειµµα (πριν από τη 
φορολογία) £0,8 εκ., σε σύγκριση µε £0,1 εκ. κατά το 1998.  Η αύξηση του ελλείµµατος 
οφείλεται κυρίως στη µείωση των εσόδων, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

(γ) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ήταν £16,5 εκ., σε σύγκριση µε £17,2 εκ. για το προηγούµενο έτος, 
δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £0,7 εκ.  Οι σηµαντικότερες µειώσεις σηµειώθηκαν στα Κονδύλια 
«Εµπορικές ∆ιαφηµίσεις» (£1.134.188) και «Λαχείο-Ευχάριστο Σαββατόβραδο» (£167.264).  
Εξάλλου, αύξηση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Εισφορά υπέρ του ΡΙΚ» (£587.045).  Στα έσοδα 
περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £2.271.595 (£2.242.022 το 1998). 

(δ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £15,5 εκ., σε σύγκριση µε £16,3 εκ. κατά το προηγούµενο 
έτος, δηλαδή σηµείωσαν µείωση £0,8 εκ. ή 4,9%.  Η σηµαντικότερη µείωση σηµειώθηκε στο 
Κονδύλι «Συντάξεις και άλλα Ωφελήµατα Προσωπικού» (£1.040.963). Εξάλλου, αύξηση 
σηµειώθηκε στο Κονδύλι «΄Εξοδα Προγραµµάτων και Γενικές ∆απάνες» (£192.188). 

Στα ΄Εξοδα δεν περιλαµβάνεται ποσό £893.430 για αποζηµίωση πρόωρης ευδόκιµης 
αφυπηρέτησης, που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς ως «΄Εκτακτο Κονδύλι». 

(ε) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.99 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του Ιδρύµατος  
ανέρχονταν  σε £3,16 εκ. και  για τραπεζικά  παρατραβήγµατα σε £2,85 εκ. 

(στ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,26 0,30 

Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού (περιλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς ΄Εξοδα 59,2% 62,5% 

4.121.3  Προσωπικό.  Το ΄Ιδρυµα εργοδοτούσε 273 µόνιµους υπαλλήλους (283 το 1998) και 
25 εργάτες (26 το 1998)(από τους 273 υπαλλήλους, οι 36  αφυπηρέτησαν στις 31.12.99 µε 
βάση το σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης).  Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα 
ωφελήµατα προσωπικού ανήλθαν σε £10,1 εκ., σε σύγκριση µε £10,2 εκ. το 1998.  Αυτές 
περιλαµβάνουν ποσό £0,4 εκ. για υπερωριακή αποζηµίωση, £0,2 εκ. για επίδοµα βάρδιας, 
£1,8 εκ. εισφορά στα Ταµεία Συντάξεων, για κάλυψη της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, £0,8  
εκ. για τρέχουσα υπηρεσία, £0,4 εκ. για εισφορά στο Ταµείο Ευηµερίας και 0,9 εκ. για 
αποζηµίωση πρόωρης ευδόκιµης αφυπηρέτησης. 

Ο µέσος όρος δαπανών για το 1999 για κάθε υπάλληλο, χωρίς να ληφθούν υπόψη η 
ελλειµµατική εισφορά στα Ταµεία Συντάξεων και η αποζηµίωση για πρόωρη ευδόκιµη 
αφυπηρέτηση, ήταν £24.662 (£23.302 το 1998). 

4.121.4  Προϋπολογισµός 

(α) ΄Εγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 1999 ετοιµάστηκε και εγκρίθηκε 
αρχικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 31.8.98 και οριστικοποιήθηκε στις 
7.9.98.  Στη συνέχεια, ο τελικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 
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18.11.98 και ψηφίστηκε σε Νόµο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22.4.99.  ∆εδοµένου 
ότι η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1999, οι 
δαπάνες του Ιδρύµατος για την περίοδο 1.3 - 22.4.99 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

(β) Υπερβάσεις.  Σε διάφορα Κονδύλια του Προϋπολογισµού σηµειώθηκαν υπερβάσεις, 
συνολικού ύψους £421.079, που καλύφθηκαν µε µεταφορές εξοικονοµήσεων από άλλα 
Κονδύλια και από τις µη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό, ύστερα από έγκριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ηµερ. 26.4.2000. 

Εξάλλου, νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού, ύψους £1.320.000, που 
υποβλήθηκε µε καθυστέρηση, για κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού 1996, και 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 16.10.97, εξακολουθεί να εκκρεµεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφιση.  Σηµειώνεται ότι, ύστερα από παράκληση της Επιτροπής 
Οικονοµικών της Βουλής, έχει διεξαχθεί από την Υπηρεσία µου ειδική έρευνα για τις συνθήκες 
και λόγους κάτω από τους οποίους δηµιουργήθηκαν οι υπερβάσεις.  Η σχετική έκθεση µου 
υποβλήθηκε στη Βουλή στις 19.1.98. 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι το νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού για κάλυψη 
υπερβάσεων του Προϋπολογισµού 1995, ύψους £995.700, εξακολουθεί να εκκρεµεί και δεν έχει 
προωθηθεί στη Βουλή. 

Ο Αν. Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, µε επιστολή του ηµερ. 11.4.2000, ζήτησε από το 
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσει το θέµα της έγκρισης των 
υπερβάσεων για τα έτη 1995 και 1996. 

4.121.5  Λαχείο - Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 

(α) Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου ανήλθαν σε £500.814, σε σύγκριση µε £668.078 το 1998, 
δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £167.264 ή 25,0%.  Οι εισπράξεις από την πώληση λαχείων 
µειώθηκαν κατά £615.907, λόγω µείωσης του αριθµού των πωληθέντων λαχείων κατά 703 595 
λαχεία ή 27,9%.  Εξάλλου, οι πληρωµές για λαχεία που κέρδισαν µειώθηκαν κατά £439.168, 
κυρίως λόγω µείωσης των προσφερόµενων βραβείων από 17.7.99, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
των όρων άδειας του Υπουργείου Οικονοµικών. 

(β) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ηµερ. 19.5.99, υιοθετήθηκε η 
ορθή τακτική, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µας και του Υπουργείου Οικονοµικών, 
και από την κλήρωση αρ. 21/99 ηµερ. 29.5.99 οι κληρώσεις γίνονται όπως και στο Κρατικό 
Λαχείο, δηλαδή επαναλαµβάνεται η κλήρωση για το πρώτο βραβείο, στην περίπτωση που 
κληρώνεται λαχείο που δεν έχει πουληθεί, µέχρι να κερδηθεί το αντίστοιχο ποσό. 

4.121.6  Χρεώστες διαφηµίσεων 
(α) Στις 31.12.99 οι χρεώστες διαφηµίσεων ανέρχονταν σε £1.708.161, σε σύγκριση µε 
£2.231.196 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £523.035 ή 23,4% που οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των διαφηµίσεων κατά £1.134.188 ή 29,7%. Χρονολογικά οι καθυστερήσεις 
παρουσιάζονται ως εξής: 

  £ 
Μέχρι 3 µήνες  958.384 
Από 3-6 µήνες  157.440 
Από 6-12 µήνες  273.100 
Πέρα από 12 µήνες  319.237 
  1.708.161 
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Σηµειώνεται ότι στους πιο πάνω χρεώστες περιλαµβάνεται και ποσό £958.384, το οποίο αφορά 
τα τιµολόγια διαφηµίσεων για τους µήνες Οκτώβριο-∆εκέµβριο 1999, τα οποία στις 31.12.99 δεν 
ήταν ληξιπρόθεσµα. 

(β) Παρόλο που στο σύνολο των χρεωστών διαφηµίσεων σηµειώθηκε µείωση, εντούτοις στα 
παλιά υπόλοιπα χρεωστών (πέρα από 12 µήνες) σηµειώθηκε αύξηση κατά £54.953 ή 20,8% 
και ζήτησα να πληροφορηθώ σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί για είσπραξη τους. 

(γ) Χρεώστες από ∆ιαφηµίσεις Ραδιοπρογράµµατος.  Το υπόλοιπο των πιο πάνω 
χρεωστών στις 31.12.99 ανερχόταν σε £17.956.  ∆εδοµένου ότι η έκδοση του 
Ραδιοπρογράµµατος αναστάληκε από 25.4.98, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για είσπραξη των 
οφειλόµενων ποσών, έναντι των οποίων ορισµένοι χρεώστες δεν κατέβαλαν κανένα ποσό προς 
το ΄Ιδρυµα κατά το 1999. 

Σχετικά µε το θέµα της είσπραξης των χρεωστών, γενικά, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι από µέρους του Εµπορικού Τµήµατος ασκούνται συνεχείς 
πιέσεις προς τους χρεώστες για να καταβάλουν τα ποσά που οφείλουν, πλην όµως µερικά 
Γραφεία αδυνατούν ή καθυστερούν λόγω αλλαγής των συνθηκών και των δεδοµένων της 
αγοράς. 

(δ) Yπηρεσίες Factoring.  Στην απαντητική επιστολή του Ιδρύµατος για τους λογαριασµούς 
του 1998 αναφέρθηκε ότι το θέµα θα παρουσιαστεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για εξέταση και 
λήψη απόφασης κατά πόσο ενδείκνυται η συνέχιση των πιο πάνω υπηρεσιών.  Μέχρι την 
ηµεροµηνία του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω θέµα δεν απασχόλησε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, παρόλο που η συνεργασία µε τις υπηρεσίες Factoring συνεχίζεται, χωρίς τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Σηµειώνεται ότι για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών το ΄Ιδρυµα έχει επιβαρυνθεί µέσα στο 
1999 µε ποσό £34.079 (1998 £41.593). 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η εισήγηση των υπηρεσιακών 
του Ιδρύµατος για τερµατισµό των υπηρεσιών αυτών δεν προωθήθηκε, λόγω του οξύτατου 
οικονοµικού προβλήµατος που συνεχώς αντιµετωπίζει το Ρ.Ι.Κ., και ότι, σε περίπτωση 
τερµατισµού των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να καταβληθεί από το Ρ.Ι.Κ. σηµαντικό ποσό, το 
οποίο έχει πάρει από την τράπεζα, υπό µορφή προεξόφλησης τιµολογίων. 

4.121.7  ∆ιαφηµίσεις 

(α) Αποτελέσµατα ανταγωνισµού.  Παρόλο που ο αριθµός των διαφηµιστικών spots που 
µεταδόθηκαν κατά το 1999 έχει αυξηθεί κατά 23,99%, σε σύγκριση µε το 1998 (1999: 59 100, 
1998: 47 666), τα έσοδα από τις διαφηµίσεις του 1999 µειώθηκαν κατά 29,66%, σε σύγκριση µε 
το 1998 (1999: £2.689.641, 1998: £3.823.829). 

Σηµαντικός λόγος για την πιο πάνω δυσανάλογη σχέση είναι η αύξηση των δωρεάν 
διαφηµίσεων από 14 585 spots του 1998 (30,60% επί του συνόλου των µεταδοθέντων spots) 
σε 27 099 spots το 1999 (45,85% επί του συνόλου των µεταδοθέντων spots), που ήταν 
αποτέλεσµα της τακτικής της παραχώρησης έκπτωσης υπό µορφή δωρεάν διαφηµιστικού 
χρόνου, επειδή το ΄Ιδρυµα δεν µπορούσε διαφορετικά να ανταγωνιστεί τις τιµές διαφηµίσεων 
των άλλων ιδιωτικών καναλιών. 

Για να αποφευχθεί η πληθώρα των δωρεάν διαφηµίσεων στην οποία οδηγείται αναγκαστικά το 
΄Ιδρυµα, εισηγήθηκα όπως η εκάστοτε αναπροσαρµογή των τιµών χρέωσης των διαφηµίσεων 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

313 

γίνεται ανάλογα και µε βάση τα ποσοστά τηλεθέασης, σύµφωνα µε τις ακροαµατικές έρευνες, 
τις συνθήκες αγοράς και το ανταγωνιστικό πεδίο. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να τιµολογούνται όλες οι 
διαφηµίσεις και η αξία των δωρεάν διαφηµίσεων να παρουσιάζεται στις παραχωρηθείσες 
εκπτώσεις, ώστε να φαίνονται στους λογαριασµούς τα ακριβή αποτελέσµατα των διαφηµίσεων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του 1999, το Ρ.Ι.Κ. µετέδωσε δωρεάν διαφηµίσεις για 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ύψους £85.610 (1998 £40.845). 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν σηµειωθεί οι παρατηρήσεις 
µας. 

(β) Εσωτερικός έλεγχος διαφηµίσεων.   Για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου (internal 
control), εισηγήθηκα όπως: 

i. Γίνει καλύτερος διαχωρισµός καθηκόντων, π.χ. να ασχολείται διαφορετικό πρόσωπο µε την 
ενηµέρωση του µητρώου διαφηµίσεων και διαφορετικό µε την τιµολόγηση. 

ii. Συµφιλιώνονται οι τιµολογηθείσες και οι δωρεάν διαφηµίσεις (µητρώο διαφηµίσεων και 
τιµολόγια) µε τις συνολικές µεταδοθείσες διαφηµίσεις (πιστοποιητικά µετάδοσης). 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι, µε τη στελέχωση του 
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, αναµένεται ότι θα γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι, όχι µόνο στις 
διαφηµίσεις αλλά και στις δαπάνες και όλα τα τµήµατα γενικά. 

4.121.8  Συµφωνίες µε ανταλλαγή (Barter Agreements).   Επειδή έχουν υπογραφεί αρκετές 
τέτοιες συµφωνίες, εισηγήθηκα την τήρηση ενιαίου µητρώου, το οποίο να ενηµερώνεται µε τα 
ακόλουθα. 

(α)  Τον αύξοντα αριθµό της συµφωνίας, ώστε να παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός των 
συµφωνιών και να εντοπίζονται οι νέες συµφωνίες κατά τη διάρκεια του έτους. 

(β) Τον τρόπο λογιστικής διευθέτησης, µε αναφορά στους αριθµούς των σχετικών 
λογαριασµών και τη σύνδεση τους µε τον Προϋπολογισµό. 

Εισηγήθηκα επίσης όπως µελετηθεί κατά πόσο ορισµένες από τις συµφωνίες µε ανταλλαγή δε 
συνάδουν µε τις πρόνοιες των Κανονισµών Προσφορών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες για 
την τήρηση ενιαίου µητρώου. 

4.121.9  Εξασφάλιση ξένου προγράµµατος 

(α) ΄Εγκριση συµφωνιών για ενοικίαση ταινιών.  Επειδή αρκετές από τις πιο πάνω 
συµφωνίες αφορούν σηµαντικά ποσά, εισηγήθηκα όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίσει τους 
αρµόδιους για τη σύναψη των συµφωνιών, ανάλογα µε το ύψος της δαπάνης, ή/και την 
εξασφάλιση έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έστω και καλυπτικής, όπου κρίνεται 
σκόπιµο.  Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για ενοικίαση ταινιών µέσα στο 1999 ανήλθε σε £1,2 εκ. 
(£1,4 εκ. το 1998). 

(β) Εφαρµογή συµφωνιών για ενοικίαση ταινιών.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε σε ορισµένες συµφωνίες για ενοικίαση ταινιών παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 
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(ι) Συµφωνία µε εταιρεία ενοικίασης ελληνικών ταινιών 

− Επειδή σύµφωνα µε τον όρο 1 της πιο πάνω συµφωνίας το δικαίωµα προβολής των ταινιών 
παύει να ισχύει σε δυο χρόνια µετά την υπογραφή της συµφωνίας, δηλαδή µέχρι 4.9.99, για 
6 ταινίες, που δεν έχουν ακόµη παραληφθεί, δεν υπάρχει δικαίωµα προβολής, έστω και αν 
παραληφθούν αργότερα.  Εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο, σε παρόµοιους όρους 
συµφωνιών, να περιλαµβάνεται πρόνοια που να διαλαµβάνει παράταση του δικαιώµατος 
προβολής στις περιπτώσεις εκείνες που το ΄Ιδρυµα θα επιλέξει να προβάλει. 

− ∆εν τηρείται ο όρος 2, ο οποίος προνοεί ότι το 80% της αµοιβής των $93.500 θα 
καταβάλλεται µε την αποστολή των υλικών και το υπόλοιπο 20% ένα χρόνο αργότερα, αλλά 
καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό, το οποίο αναλογεί στην κάθε ταινία, µε την παραλαβή και 
παρουσίαση της. 

(ιι) Συµφωνία µε Ουγγρική εταιρεία ενοικίασης ταινιών 

− ∆εν ακολουθούνται οι καθορισµένες ηµεροµηνίες πληρωµής και πιθανόν η εταιρεία να 
απαιτήσει από το Ρ.Ι.Κ., σχετικά µε τις επιβαρύνσεις για καθυστερήσεις (late charges), 1% 
για κάθε µήνα, όπως προνοείται στη συµφωνία. 

Εν όψει των πιο πάνω, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο διαφοροποίησης των όρων 
πληρωµής, αν κρίνεται σκόπιµο, ώστε να συνάδουν µε την ακολουθούµενη πρακτική. 

(γ) Αµετάδοτα προγράµµατα.  Στις 30.6.99 η αξία των αµετάδοτων προγραµµάτων/ταινιών 
που έχουν πληρωθεί ανερχόταν σε £524.600. Παρατηρήθηκε ότι δεν µπορεί να εξακριβωθεί 
κατά πόσο η ύπαρξη του πιο πάνω αποθέµατος αµετάδοτων ταινιών είναι απαραίτητη για τις 
ανάγκες του Ιδρύµατος, γιατί στο σχετικό πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή δε γίνεται 
αναφορά στα ακόλουθα στοιχεία: 

− Αν το πρόγραµµα (ταινία) υπάρχει ή διαγράφηκε. 

− Ηµεροµηνία τερµατισµού του δικαιώµατος προβολής. 

− Καθορισµός ανώτατου ποσού για τις ανάγκες του Ρ.Ι.Κ. για συγκεκριµένη περίοδο. 

Σηµειώνεται ότι βασικός λόγος για την ύπαρξη µεγάλου αριθµού αµετάδοτων προγραµµάτων 
είναι και η έλλειψη µηχανηµάτων για µεταγραφή των ταινιών. 

Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, καθώς και το θέµα της Ταινιοθήκης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις µας έχουν σηµειωθεί και εξέφρασε την 
άποψη ότι πολλές από τις αδυναµίες που παρουσιάζονται θα εξαλειφθούν µε την αλλαγή του 
λογισµικού προγράµµατος, για την αλλαγή του οποίου έχουν ήδη δοθεί σχετικές οδηγίες. 

4.121.10  Ταινιοθήκη.  Για σκοπούς εύκολης ανεύρεσης και εντοπισµού των ταινιών, 
επιβεβαίωσης της ύπαρξης τους και ασφαλούς διαφύλαξης τους, εισηγήθηκα όπως: 

(α) Γίνει φυσική καταµέτρηση των ταινιών και συµφιλίωση τους µε τις καταστάσεις του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

(β) Ταξινοµηθούν σε ειδικά διαρρυθµισµένους και αριθµηµένους χώρους, µε παράλληλη 
τήρηση ειδικών καρτελών. 

(γ) Καθοριστεί διαδικασία για έκδοση και παραλαβή των ταινιών. 

4.121.11  Καταβολή επιδοµάτων παραστάσεως, φιλοξενίας, τηλεφώνου και άλλων 
ωφεληµάτων.  Παρατηρήθηκε ότι συνεχίστηκε η καταβολή των πιο πάνω επιδοµάτων σε 
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δικαιούχους και κατά την περίοδο που αυτοί ήταν εκτός ενεργού υπηρεσίας, δηλαδή κατά τη 
διάρκεια της προαφυπηρετικής τους άδειας. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αντίστοιχων κρατικών αξιωµατούχων, τα πιο πάνω ωφελήµατα 
τερµατίζονται µε την έναρξη της προαφυπηρετικής τους άδειας, σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις µας έχουν 
σηµειωθεί. 

4.121.12  Τηλεφωνικά έξοδα 

(α) Η δαπάνη για τηλέφωνα κατά τα τελευταία δυο χρόνια που έχει χρεωθεί στο Κονδύλι 
«Γενικές Υπηρεσίες» παρουσιάζεται σηµαντικά αυξηµένη.  Συγκεκριµένα, το 1999 και 1998 
ανήλθε σε £45.038 και £45.294, αντίστοιχα, έναντι δαπάνης £30.744 το 1997.  Στην αύξηση 
αυτή συνέτεινε κυρίως η εγκατάσταση και λειτουργία, από το Φεβρουάριο του 1998, του νέου 
τηλεφωνικού συστήµατος, το οποίο παρέχει σηµαντικές διευκολύνσεις (π.χ. δυνατότητα 
συνεχούς ελεύθερης γραµµής, υπεραστικών/υπερπόντιων κλήσεων από µεγαλύτερο αριθµό 
τηλεφωνικών συσκευών), σε σχέση µε το παλιό σύστηµα, καθώς επίσης και  η διατήρηση των 
πρόσθετων τηλεφωνικών γραµµών που υπήρχαν, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του 
παλιού τηλεφωνικού συστήµατος.  Υπέδειξα ότι επιβάλλεται η µελέτη και λήψη µέτρων 
περιορισµού της δαπάνης. 

(β) Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαµβάνεται ποσό £14.412, το οποίο αφορά τηλεφωνικές 
κλήσεις από τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτει το ΄Ιδρυµα και που έχουν παραχωρηθεί 
προσωπικά σε λειτουργούς ή για γενική χρήση από τα διάφορα Τµήµατα.  Εξέφρασα τη γνώµη 
ότι πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες ελέγχου των κλήσεων, µε σκοπό τον περιορισµό τους 
στις απόλυτα αναγκαίες. 

(γ) Επιπρόσθετα δαπανήθηκε ποσό £47.205 (1998 £69.185) για τηλεφωνικές κλήσεις, 
συνδροµές και µισθώµατα κυκλωµάτων, τα οποία βάρυναν το Κονδύλι «΄Εξοδα 
Προγραµµάτων». 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι παλιές τηλεφωνικές γραµµές 
έχουν ήδη διακοπεί και επίσης ότι θα γίνονται παραστάσεις, όπου κρίνεται σκόπιµο, για 
τηλεφωνήµατα στο εξωτερικό ή µεγάλης διάρκειας στο εσωτερικό. 

4.121.13  Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στην τήρηση 
και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εγγράφων, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο 
εντοπισµός και χειρισµός των διαφόρων θεµάτων.  Συγκεκριµένα, για το ίδιο θέµα τηρούνται 
περισσότεροι από ένας φάκελοι, δε γίνεται αρίθµηση των εγγράφων, δε γίνονται αναφορές σε 
συναφή έγγραφα ή προηγούµενη αλληλογραφία, δεν τηρούνται πάντοτε σηµειώµατα 
αποστολής για απόψεις/οδηγίες και ενέργεια. 

Για την εύρυθµη λειτουργία του Αρχείου, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο υιοθέτησης 
µηχανογραφηµένου ή αυτοµατοποιηµένου συστήµατος αρχειοθέτησης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στα 
τµήµατα για σωστή αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και άλλων εγγράφων. 

4.121.14  Θέµατα προσωπικού 
(α) Τήρηση ωραρίου εργασίας και ηλεκτρονικός έλεγχος.  Από έλεγχο των µηνιαίων 
αναλυτικών καταστάσεων ωρών εργασίας υπαλλήλων που εκδίδονται από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 
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i. Αριθµός µόνιµων υπαλλήλων και τακτικών συνεργατών δεν κτυπούν κάρτα, σε αντίθεση µε 
τις σχετικές οδηγίες. 

ii. Το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου καταγράφει µόνο την ώρα προσέλευσης και 
αποχώρησης, παρά το γεγονός ότι αυτό διαθέτει δυνατότητα καταγραφής και άλλων 
στοιχείων (π.χ. ελλειµµατικός/πλεονασµατικός χρόνος κ.τ.λ.). 

iii. Παρά το γεγονός ότι το σύστηµα έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 1994 πάνω σε 
δοκιµαστική βάση, για περίοδο 3 µηνών, δεν έχει τύχει οποιασδήποτε βελτίωσης, για 
σκοπούς αντιµετώπισης πρακτικών δυσκολιών, όπως η ανοµοιογένεια των ωραρίων 
εργασίας και η φύση εργασίας, η καταγραφή των υπερωριών και άλλων στοιχείων, για 
διευκόλυνση του ελέγχου κατά την πληρωµή από το Λογιστήριο. 

(β) Παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες αναφορικά µε τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται και τα στοιχεία που τηρούνται για την παραχώρηση ελεύθερου 
χρόνου, ως αποζηµίωσης για απασχόληση πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας.  
Συγκεκριµένα: 

i. ∆ε συµπληρώνεται έντυπο ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης, µε το οποίο να 
εξουσιοδοτείται η εργασία, έναντι της οποίας θα παραχωρηθεί ο ελεύθερος χρόνος.  
Αντίθετα, η έγκριση δίνεται προφορικά. 

ii. Οι διαδικασίες παραχώρησης του ελεύθερου χρόνου και η αφαίρεση του από το συνολικό 
αριθµό ωρών που οφείλονται σε κάθε υπάλληλο δεν είναι οµοιόµορφες για κάθε τµήµα.  
Για παράδειγµα, στο µουσικό τµήµα η αφαίρεση γίνεται σε χειρόγραφο µητρώο (µερίδες 
υπαλλήλων), χωρίς συµπλήρωση αίτησης και χωρίς υπογραφή του Τµηµατάρχη. 

iii. Εισηγήθηκα όπως η τήρηση των στοιχείων ανατεθεί στο Τµήµα ∆ιοίκησης, το οποίο είναι 
υπεύθυνο και για την τήρηση των φακέλων αδειών κ.τ.λ. του προσωπικού.  Τα σχετικά 
έντυπα, εξουσιοδοτηµένα από τους Τµηµατάρχες, θα στέλλονται στο Τµήµα ∆ιοίκησης για 
καταχώριση και ενηµέρωση των σχετικών φακέλων. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις µας έχουν 
σηµειωθεί. 

4.121.15  Απασχόληση συνεργατών 

(α) Μέσα στο 1999 το ΄Ιδρυµα απασχόλησε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των συνεργατών, 
588 συνεργάτες, από τους οποίους περίπου οι 100 είναι τακτικοί συνεργάτες (601 το 1998). 
Στους πιο πάνω δεν περιλαµβάνονται οι συνεργάτες που εξασφαλίστηκαν µέσω εταιρειών, σε 
αυξηµένο βαθµό, µέσα στο 1999, για τους οποίους η πληρωµή γινόταν απευθείας στις 
εταιρείες. 

Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα Ταµεία, ανήλθαν σε 
£2.442.686 (£2.076.796 το 1998) και έχουν χρεωθεί στα ΄Εξοδα Προγραµµάτων και Αποδοχές 
Προσωπικού. 

(β) Εξακολουθεί να παραµένει αδιευκρίνιστο το καθεστώς απασχόλησης των συνεργατών του 
Ιδρύµατος, το οποίο, σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του Ιδρύµατος για τους 
λογαριασµούς του 1998, θα επιλυόταν µέσα στα πλαίσια του Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης. 

(γ) Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία που ακολουθείται στο παρόν στάδιο για την πρόσληψη 
και απασχόληση των συνεργατών δε συνάδει πλήρως µε τη διαδικασία που καθορίστηκε και 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

317 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 7.2.92.  Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

i. Η πρόσληψη των τακτικών συνεργατών γίνεται για εξάµηνη δοκιµαστική περίοδο, για την 
οποία δίνεται στον ενδιαφερόµενο γραπτή ειδοποίηση, µετά τη λήξη της οποίας γίνεται 
σύσταση του Τµηµατάρχη για την ικανοποιητική ή όχι απόδοση του και την ανάγκη για 
περαιτέρω απασχόληση του, χωρίς όµως να καθορίζεται, και να ενηµερώνεται σχετικά ο 
ενδιαφερόµενος, η διάρκεια της περαιτέρω συνεργασίας.  Επίσης δε γίνεται οποιαδήποτε 
µετέπειτα αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναφορά για την ύπαρξη ή όχι 
ανάγκης περαιτέρω απασχόλησης. 

Σηµειώνεται ότι µεταξύ των δυο µερών (εργοδότη και εργοδοτούµενου) δεν υπογράφεται 
συµβόλαιο συνεργασίας/απασχόλησης που να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τους όρους 
απασχόλησης. 

ii. Παρατηρήθηκε ότι δε συµπληρώνεται το προβλεπόµενο από τις πιο πάνω οδηγίες έντυπο 
αναφορικά µε τυχόν συγγένεια υποψήφιου µε µέλος ή µέλη του προσωπικού. 

iii. Παρά το γεγονός ότι η τελική απόφαση για πρόσληψη συνεργατών λαµβάνεται από τη 
∆ιεύθυνση ή/και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ουσιαστικά η απόφαση κρίνεται από τη Μικτή 
Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από προφορική εξέταση, στην οποία δε µετέχει ούτε η 
∆ιεύθυνση ούτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

(δ) Εν όψει των πιο πάνω και του γεγονότος ότι διάφορα θέµατα δεν προνοούνται στις 
οδηγίες πρόσληψης συνεργατών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 1992, έχω τη γνώµη ότι θα 
πρέπει να γίνει αναθεώρηση τους, αφού ληφθούν υπόψη και τα πιο κάτω θέµατα που έχουν 
εντοπιστεί: 

i. Αρκετές από τις συνεργασίες, µε κατ�  αποκοπή µηνιαία αµοιβή για συγκεκριµένη εργασία, 
πιθανόν να µην εµπίπτουν στην έννοια «συνεργάτες» και θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται 
ως «εργασία µε σύµβαση», ώστε να µην προκύπτει θέµα συνεισφοράς του Ιδρύµατος στα 
διάφορα Ταµεία. 

ii. Σε αρκετές περιπτώσεις η αµοιβή των τακτικών συνεργατών καθορίζεται µε βάση ψηλότερο 
από το αρχικό σηµείο της κλίµακας της αντίστοιχης θέσης, της οποίας τα καθήκοντα θα 
εκτελούν, ανάλογα µε τα προσόντα και πείρα που διαθέτουν, χωρίς όµως να υπάρχουν 
καθορισµένα κριτήρια για τον τρόπο καθορισµού της αµοιβής. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση πρόσληψης τεχνικού συνεργάτη, ο οποίος τοποθετήθηκε 
ανάλογα µε τα χρόνια πείρας και τα προσόντα του στο ψηλότερο σηµείο της κλίµακας Α7  
(Κλίµακα αντίστοιχης θέσης Α4-Α7). 

(ε) ΄Οπως πληροφορήθηκα, από τις αρχές του έτους 2000 έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία 
πρόσληψης συνεργατών, ώστε να προνοείται και η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης.  Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε επίσης ότι όλοι οι συνεργάτες θα υπογράφουν 
συµβόλαια και ότι προωθείται και η δηµιουργία Ειδικού Ταµείου Προνοίας. 

4.121.16  Προσφορές 

(α) Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των προσφορών, εισηγήθηκα τα 
ακόλουθα: 

i. Την τήρηση µητρώου προσφορών. 
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ii. Τη φύλαξη όλων των σχετικών εγγράφων κάθε προσφοράς, από την προκήρυξη µέχρι και 
την εκτέλεση της, σε ένα µόνο φάκελο. 

iii. Την ασφαλή φύλαξη των σχετικών επιταγών και εγγυητικών επιστολών των 
προσφοροδοτών. 

(β) Στις περιπτώσεις όπου ζητούνται γραπτές προτάσεις τιµών/πρόχειρες προσφορές µε 
βάση γραπτούς όρους και προδιαγραφές, εισηγήθηκα όπως ζητείται η κατάθεση τους στο 
κιβώτιο προσφορών, σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. 

(γ) Στην καθορισµένη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύνθεση της Επιτροπής και Υπεπιτροπής 
Προσφορών δε γίνεται πρόνοια για συµµετοχή άλλου εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σε 
περίπτωση απουσίας ενός µέλους.  Επειδή οι θέσεις δυο µελών είναι κενές, δηµιουργείται, κατά 
τη γνώµη µου, πρόβληµα οµαλής λειτουργίας ή/και απαρτίας των Επιτροπών. 

(δ) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις αγορών ή εξασφάλισης υπηρεσιών, χωρίς τη ζήτηση 
προσφορών, καθώς επίσης και άλλες παρεκκλίσεις από τις εγκεκριµένες διαδικασίες ζήτησης 
προσφορών.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

i. Η προµήθεια γραφικής ύλης κ.τ.λ. γίνεται σταδιακά από συγκεκριµένους προµηθευτές, 
χωρίς τη ζήτηση προσφορών.  Η συνολική δαπάνη για το έτος 1999 ανήλθε σε £23.668.  
Εξέφρασα τη γνώµη ότι θα πρέπει να γίνεται προγραµµατισµός των ετήσιων αναγκών και 
να ζητούνται προσφορές για την προµήθεια τους, µε σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων 
τιµών. 

ii. Παρατηρήθηκε ότι στον επιτυχόντα προσφοροδότη για την κατασκευή του τηλεθαλάµου 
(νέο στούντιο ΡΙΚ III), επιπρόσθετα από το ποσό της προσφοράς του, του καταβλήθηκε και 
ποσοστό κέρδους 7% (£3.289) πάνω στο κόστος δύο υπεργολαβιών για ηλεκτρολογικά και 
σύστηµα κλιµατισµού, για τις οποίες είχαν προκηρυχθεί ξεχωριστές προσφορές, χωρίς 
τούτο να προνοείται στους όρους των προσφορών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες για 
την παρακολούθηση και έλεγχο των προσφορών και ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προβεί σε 
ενέργειες για τη ρύθµιση του θέµατος της κανονικής σύνθεσης της Επιτροπής Προσφορών. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι έχουν δοθεί οδηγίες, ώστε να ζητούνται προσφορές για την 
προµήθεια της γραφικής ύλης. 

4.121.17  Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.  Παρατηρήθηκε ότι δεν έγινε επιπρόσθετη 
ασφαλιστική κάλυψη για τις προσθήκες κατά τη διάρκεια του έτους, πέρα από το ποσό που 
καλύπτεται από το υφιστάµενο συµβόλαιο.  Εξάλλου, για τον τεχνικό εξοπλισµό και το 
περιεχόµενο κτιρίων, το ασφαλιστέο ποσό είναι µεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται στους 
λογαριασµούς. 

Επίσης, δε φαίνεται να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα αποθέµατα του Ιδρύµατος, η αξία 
των οποίων στις 31.12.99 ήταν περίπου £630.000. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα της κανονικής 
ασφαλιστικής κάλυψης όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύµατος έχει ρυθµιστεί µέσω 
των ασφαλιστικών συµβολαίων για το έτος 2000. 
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Μέρος Β 

4.121.18  Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης.  Παρατηρήθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις από το 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του Σχεδίου, καθώς επίσης και από την αναµενόµενη επίτευξη των 
οικονοµικών του προβλέψεων.  Σ�  αυτές συνέτειναν η καθυστέρηση στην ψήφιση από τη Βουλή 
των τριών νοµοθετηµάτων που αποτελούσαν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή 
του πιο πάνω Σχεδίου, καθώς επίσης και η µη επίτευξη του αναµενόµενου αριθµού πρόωρων 
αφυπηρετήσεων, οι για µακρύ χρονικό διάστηµα διαβουλεύσεις του Ιδρύµατος µε τις Συντεχνίες, 
αναφορικά µε το νέο Οργανόγραµµα και τα συναφή µ�  αυτό θέµατα, και η µειωµένη κρατική 
οικονοµική στήριξη, σε σχέση µε την αναµενόµενη. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α) Οργάνωση, επάνδρωση και λειτουργία του Νέου ΡΙΚ - Οργανόγραµµα.  
Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην εφαρµογή του νέου Οργανογράµµατος και στην  
έγκριση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, τα οποία συζητούνται για αρκετούς µήνες µε τις 
Συντεχνίες για επίτευξη συµφωνίας.  Σε πρόσφατη συνεδρία του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
κατέληξε σε τελικές προτάσεις, τις οποίες διαβίβασε στις 16.3.2000 στις Συντεχνίες και 
αναµένεται η απάντηση µέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί.  Επισηµαίνεται ότι, σε 
αντίθεση µε τις πρόνοιες του Σχεδίου και του εγκριθέντος στις 14.9.98 Οργανογράµµατος, οι 
τελικές προτάσεις διαλαµβάνουν ότι «οι Τµηµατάρχες µετονοµάζονται σε ∆ιευθυντές». 

Στο µεταξύ, όπως αντιλαµβάνοµαι, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µελετά το ενδεχόµενο επαναφοράς 
του Σχεδίου Πρόωρης Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης, µε σκοπό την περαιτέρω µείωση του αριθµού 
του µόνιµου προσωπικού. 

− ΄Οροι και καθεστώς απασχόλησης συνεργατών.  Το καθεστώς και οι όροι 
απασχόλησης των συνεργατών θα ρυθµίζονταν σε συνδυασµό µε το νέο Οργανόγραµµα.  
Λόγω καθυστέρησης στην εφαρµογή του, δεν έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στο όλο 
θέµα, παρόλο που επανειληµµένα απασχόλησε  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συστάθηκε 
ειδική επιτροπή για εξέταση του θέµατος και υποβολή εισηγήσεων. 

− Κεκτηµένα δικαιώµατα και περιοριστικές πρακτικές.  ΄Εχει επιτευχθεί κάποια 
πρόοδος, παραµένει όµως η ρύθµιση ουσιαστικών «δικαιωµάτων και πρακτικών», π.χ. 
επίδοµα βάρδιας, υπερωρίες, η ρύθµιση των οποίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 
συνεργασία µε τις Συντεχνίες. 

(β) Οικονοµική πτυχή.  ΄Οπως και τα δυο προηγούµενα χρόνια, οι προβλέψεις του 
Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης αναφορικά µε το ύψος των εσόδων και των εξόδων δεν έχουν 
επιτευχθεί.  Συγκεκριµένα είχε γίνει πρόβλεψη για το 1999 εσόδων ύψους £18,8 εκ., ενώ τα 
πραγµατικά έσοδα ήταν £16,5 εκ., και εξόδων £18,3 εκ., ενώ τα πραγµατικά ανήλθαν σε £16,4 
εκ. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι είναι σύµφωνος µε τη 
διαπίστωση ότι οι αποκλίσεις από το χρονοδιάγραµµα δεν οφείλονται στη ∆ιεύθυνση, αλλά σε 
εξωγενείς παράγοντες, και ότι, εντός των ηµερών, θα δοθούν οι τελικές θέσεις των συντεχνιών, 
σε σχέση µε το οργανόγραµµα, και εξέφρασε την άποψη ότι, µε το νέο οργανόγραµµα, 
αναµένεται ότι θα δοθούν λύσεις στα θέµατα που εγείρονται και που εκκρεµούν εδώ και αρκετό 
καιρό. 

4.121.19  ΄Οροι υπηρεσίας του Γενικού ∆ιευθυντή και ωφελήµατα προσωπικού.  
Εξακολουθεί να εκκρεµεί η ρύθµιση και των δυο αυτών θεµάτων µε Κανονισµούς, ενώ, στις 
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απαντητικές επιστολές του Ιδρύµατος για τους λογαριασµούς της προηγούµενης τριετίας, 
αναφέρεται ότι αυτά θα αντιµετωπιστούν στα πλαίσια του Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης. 

4.121.20  Αρχείο Ταινιών. Στην απάντηση του Ιδρύµατος για τους λογαριασµούς του 1998, 
σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, αναφέρθηκε ότι αυτό θεωρήθηκε επείγον και θα τύγχανε άµεσης 
προτεραιότητας, αφού προηγουµένως υποβαλλόταν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκθεση της 
συσταθείσας προς τούτο Ειδικής Επιτροπής.  Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν είχε 
σηµειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά µε το θέµα αυτό. 

4.121.21  Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.  Εξακολουθεί να µη διεξάγεται κανένας εσωτερικός 
έλεγχος πάνω στις δραστηριότητες του Ιδρύµατος, γιατί η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή 
παραµένει κενή και το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου χωρίς στελέχωση. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, µε την ήδη κινηθείσα διαδικασία για πλήρωση της θέσης του 
Εσωτερικού Ελεγκτή, καθώς και µε την ανάλογη πρόνοια στη νέα Οργανωτική ∆οµή του 
Ιδρύµατος για διεύρυνση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, το θέµα αναµένεται να επιλυθεί 
σύντοµα. 

4.122  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.122.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £1.032.144 (πριν από την 
κυβερνητική επιχορήγηση), σε σύγκριση µε £1.027.492 κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

(β) Κυβερνητική επιχορήγηση.  Η κυβερνητική επιχορήγηση ανήλθε σε £1.027.272, σε 
σύγκριση µε £1.085.787 κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

Επιπρόσθετα η Κυβέρνηση κατέβαλε µέσω του Συµβουλίου τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: 
 1999  1998 
 £  £ 
Επιχορήγηση σταφυλιών 2.490.205  3.504.581 
Στρεµµατική επιχορήγηση 2.596.969  5.263.068 
Επιχορήγηση κουµανδαρίας 38.805  29.157 
Επιχορήγηση πάνω στις εξαγωγές οινικών 

 προϊόντων 
 

1.460.419 
  

1.217.700 
Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια Οινοβιοµηχανιών 8.380  10.364 
Οικονοµική βοήθεια για βελτίωση 

 εγκαταστάσεων  για παραγωγή κουµανδαρίας 
 

-- 
  

52.450 
Επιχορήγηση σταφυλιών που καταστράφηκαν στη 

 χωµατερή 
 

1.492.263 
  

4.821 
 8.087.041  10.082.141 

4.122.2  Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Στο Συµβούλιο παρέχεται κυβερνητική εγγύηση µέχρι 
£2,5 εκ. για το παρατράβηγµα του τρεχούµενου τραπεζικού λογαριασµού του.  Στις 30.9.99 το 
ύψος του παρατραβήγµατος ήταν £1,28 εκ., σε σύγκριση µε £1,29 εκ. στις 30.9.98. 
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4.122.3  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο απασχολούσε 32 µόνιµους υπαλλήλους.  Οι δαπάνες για 
τις αποδοχές τους, περιλαµβανοµένων των εισφορών του Συµβουλίου στα διάφορα Ταµεία, 
ανήλθαν σε £579.367, σε σύγκριση µε £583.481 κατά το προηγούµενο έτος. 

4.122.4  Προϋπολογισµός του Συµβουλίου.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 
1.10.98-30.9.99 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 22.7.98 και από το Υπουργικό Συµβούλιο 
στις 5.11.98, δηλαδή και πάλι µετά την έναρξη του οικονοµικού έτους του Συµβουλίου. 

4.122.5  Κανονισµοί Προσφορών.  Οι Κυβερνητικοί Κανονισµοί Προσφορών, οι οποίοι 
υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο λόγω µη ύπαρξης δικών του Κανονισµών, δεν εφαρµόζονται 
πιστά σε όλες τις περιπτώσεις.  Ενόψει της αναστολής λήψης απόφασης από την αρµόδια εξ 
Υπουργών Επιτροπή, αναφορικά µε την επέκταση της εφαρµογής όλων ή µέρους των 
διατάξεων του περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµου στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
εισηγήθηκα όπως το όλο θέµα ρυθµιστεί µε εσωτερικούς κανονισµούς.  Ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε στις 20.9.2000 ότι το Συµβούλιο προχώρησε στην ετοιµασία και 
έγκριση εσωτερικών κανονισµών. 

4.123  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Μέρος Α 

4.123.1  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 
1999 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο έγκαιρα στις 29.10.98.  Από τον Υπουργό Εσωτερικών 
εγκρίθηκε στις 29.6.99, ενώ, σύµφωνα µε το Νόµο, έπρεπε να είχε εγκριθεί πριν από την 
έναρξη του οικονοµικού έτους.  Αναµένεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα µεριµνήσει για την 
έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισµού στο µέλλον. 

4.123.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £601.613, σε σύγκριση 
µε £464.589 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £137.024.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £2.267.558 
και τα έξοδα σε  £1.665.945, σε σύγκριση µε £2.158.481 και £1.693.892, αντίστοιχα, το 1998.  
Η µείωση στα έξοδα οφείλεται, κυρίως, στη µείωση των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήµατος. 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 
 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 9,0 10,2 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Πάγιο Ενεργητικό 19,5% 20,6% 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 3,6% 2,8% 
Πλεόνασµα προς Πάγιο Ενεργητικό 5,1% 4,0% 

4.123.3  Προσωπικό - Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 27 
µόνιµους υπαλλήλους, έναν έκτακτο και 16 εργάτες.  Οι δαπάνες για µισθούς και εργοδοτικές 
εισφορές ήταν £922.785, σε σύγκριση µε £867.892 το 1998, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση 
£54.893 ή 6,3%. 

4.123.4  Προαγωγή υπαλλήλου µε αναδροµική ισχύ.  Τόσο ο περί Αποχετευτικών 
Συστηµάτων Νόµος 1/71, όσο και οι Κανονισµοί που έχουν εκδοθεί µε βάση τον πιο πάνω 
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Νόµο, δεν προβλέπουν διορισµό ή προαγωγή υπαλλήλου µε αναδροµική ισχύ.  Εντούτοις, το 
Συµβούλιο αποφάσισε την αναδροµική προαγωγή υπαλλήλου από 1.1.93, αγνοώντας τόσο τη 
γνωµάτευση του νοµικού του συµβούλου, όσο και του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.  Αν 
το Συµβούλιο κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση του Νόµου και των Κανονισµών, θα πρέπει να 
γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. 

Επιπρόσθετα, αντί να γίνουν οι σχετικοί υπολογισµοί και να καταβληθεί ό,τι αναλογούσε στον 
υπάλληλο, µετά τις απαιτούµενες από το Νόµο αποκοπές, έγινε συµφωνία µεταξύ του 
Συµβουλίου και του δικηγόρου του υπαλλήλου, όπως του καταβληθεί ποσό έναντι µισθού, 
προσαυξήσεων και άλλων ωφεληµάτων από 1.1.93 µέχρι 31.10.98, χωρίς να καταβληθούν στα 
διάφορα κυβερνητικά ταµεία τα ανάλογα ποσά φόρου εισοδήµατος, κοινωνικών ασφαλίσεων 
κ.τ.λ. 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο ίδιος αρνήθηκε 
να εφαρµόσει την απόφαση αναδροµικής προαγωγής και ότι ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος 
προσέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά του Συµβουλίου και του Προέδρου του.  Για το πιο 
πάνω θέµα, και έπειτα από διαβουλεύσεις που έγιναν µεταξύ του δικηγόρου του 
ενδιαφερόµενου και του δικηγόρου του Συµβουλίου και υπό τον όρο ότι ο εν λόγω υπάλληλος 
θα απέσυρε ανεπιφύλακτα τη σχετική προσφυγή, επήλθε συµβιβασµός και συµφωνήθηκε 
πληρωµή ποσού £3.500 ως αποζηµίωση και δικηγορικά έξοδα.  Με τη διευθέτηση αυτή ο 
Πρόεδρος του Συµβουλίου υποστηρίζει ότι το Συµβούλιο εξοικονόµησε περίπου £3.000, ενώ η 
προαγωγή έγινε σύµφωνα µε την ηµεροµηνία απόφασης του Συµβουλίου. 

4.123.5  Χρεώστες.  Στο υπόλοιπο των χρεωστών περιλαµβάνεται ποσό ύψους £36.478, το 
οποίο οφείλεται από διάφορους φορολογούµενους για τα έτη 1973-75, και αποτελούσε ευθύνη 
του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να το εισπράξει.  ∆εν έγινε δυνατή η είσπραξη του, παρά 
τις προσπάθειες που έγιναν, και εισηγήθηκα όπως το θέµα τεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
σχετική απόφαση. 

Σηµειώνεται ότι το θέµα των χρεωστικών υπολοίπων και της λήψης σχετικών δικαστικών 
µέτρων χρήζει συνεχούς παρακολούθησης. 

4.123.6  Προσφορές για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για το Αποχετευτικό 
Σύστηµα Μείζονος Λευκωσίας.  Οι προσφορές προκηρύχθηκαν µε τη µέθοδο της υποβολής 
τεχνικών και οικονοµικών προτάσεων και, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των όρων των 
προσφορών, η επιτυχούσα προσφορά θα επιλεγόταν µεταξύ των προσφορών, η τεχνική 
πρόταση των οποίων θα αξιολογείτο ως κατάλληλη, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  Κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών προτάσεων των προσφορών, υπήρξε διάσταση απόψεων, τόσο 
µεταξύ των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όσο και µεταξύ των µελών του Συµβουλίου.  
Τελικά το Συµβούλιο κατακύρωσε την προσφορά στο συµβουλευτικό οίκο που υπέβαλε την 
τρίτη κατά σειρά τιµών προσφορά, έναντι ποσού περίπου £3,2 εκ..  Στο στάδιο κατακύρωσης 
των προσφορών, η Υπηρεσία µου, προς την οποία υποβλήθηκαν για απόψεις συγκεκριµένα 
ερωτήµατα από το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, εισηγήθηκε όπως ο επιτυχών 
προσφοροδότης επιλεγεί µε βάση τη συνδυασµένη αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
προτάσεων, όπως διαλάµβαναν οι πρόνοιες των προσφορών.  Εξέφρασε επίσης την άποψη 
ότι, σύµφωνα και µε τη διεθνή πρακτική, η πιο ασφαλής µέθοδος αξιολόγησης των τεχνικών 
προτάσεων ήταν µε βάση το µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
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4.124  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
Μέρος Α 

4.124.1  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 
1999 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο έγκαιρα στις 17.11.98.  Από τον Υπουργό Εσωτερικών 
εγκρίθηκε στις 27.5.99, ενώ, σύµφωνα µε το Νόµο, έπρεπε να είχε εγκριθεί πριν από την 
έναρξη του οικονοµικού έτους.  Αναµένεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα µεριµνήσει για την 
έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισµού στο µέλλον. 

4.124.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Επιφύλαξη.  Οι λογαριασµοί για το έτος 1999 περιλαµβάνουν έσοδα ύψους £613.678, τα 
οποία, όπως ισχυρίζεται το Συµβούλιο, αντιπροσωπεύουν οφειλές της Κυβέρνησης για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες, σε σχέση µε την τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων, και τους 
ανάλογους τόκους, ποσά τα οποία αµφισβητεί η Κυβέρνηση.  Ως αποτέλεσµα, η ΄Εκθεση µου 
για τους λογαριασµούς του Συµβουλίου για το 1999 δόθηκε µε τη σχετική επιφύλαξη. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Με τη συµπερίληψη των εσόδων, για τα οποία εξέφρασα 
επιφύλαξη, οι λογαριασµοί του Συµβουλίου για το 1999 παρουσίασαν πλεόνασµα £604.584, σε 
σύγκριση µε £536.117 το 1998.  Το πλεόνασµα προέκυψε, αφού λήφθηκε επίσης υπόψη 
συναλλαγµατική ζηµιά ύψους £1.293.722. 

(γ) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £7.479.635, σε σύγκριση µε  £5.318.496 το 1998. 

(δ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £5.581.329, σε σύγκριση µε £5.568.799 το 1998. 

(ε) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,42 1,94 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Πάγιο Ενεργητικό 0,8 0,8 

4.124.3  Προσωπικό - Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές.   Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 26 
µόνιµους υπαλλήλους, 12 έκτακτους και 15 εργάτες.  Οι δαπάνες για µισθούς και εργοδοτικές 
εισφορές ανήλθαν στο ποσό των £695.346, σε σύγκριση µε £649.188 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £46.158 ή 7% , που οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη ενός γραφέα και δύο 
λογιστικών λειτουργών. 

4.124.4  Οφειλόµενα τέλη αποχέτευσης.  Στις 31.12.99 το σύνολο των οφειλόµενων τελών, 
µαζί µε την επιβάρυνση, ήταν £4.873.797, από τα οποία ποσό £2.430.358 οφείλεται από 
ξενοδοχεία.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου φορολογούµενοι οφείλουν σηµαντικά ποσά.  
Το Συµβούλιο λαµβάνει τα δέοντα δικαστικά µέτρα. 

4.124.5  Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωρίες ανήλθε σε £40.477, σε σύγκριση µε £45.950 το 
1998. Η προσπάθεια για µείωση των υπερωριών χρειάζεται να συνεχιστεί. 

4.124.6  Τέλη χρήσης συστήµατος αποχέτευσης.  Ο ∆ήµος Γερµασόγειας συνεχίζει να µην 
καταβάλλει τα τέλη χρήσης του συστήµατος αποχέτευσης, ούτε και υποβάλλει αναλυτικά 
στοιχεία για τις εισπράξεις των τελών, παρά τη συµφωνία που έχει συνάψει µε το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας, µε αποτέλεσµα αυτά να µη συµπεριληφθούν στους 
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λογαριασµούς.  Σύµφωνα µε προκαταρκτικούς υπολογισµούς, ο ∆ήµος Γερµασόγειας οφείλει 
στις 31.12.99 ποσό που υπολογίζεται µεταξύ £150.000 και £200.000. 

4.124.7  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.99 το σύνολο των µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων του Συµβουλίου ήταν £29.887.290, σε σύγκριση µε £31.808.637 το 1998. 

4.124.8  Κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που προϋπολογίστηκαν ήταν 
£9.596.500, ενώ εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν ήταν £1.337.502.  Παρέµεινε δηλαδή 
αδαπάνητο ποσό ύψους £8.258.998.  Επιβάλλεται όπως ο Προϋπολογισµός καταρτίζεται πάνω 
σε πιο ρεαλιστική βάση, ώστε τα ποσά που εγκρίνονται να ανταποκρίνονται στις δαπάνες 
εκείνων των έργων που το Συµβούλιο αναµένει ότι θα εκτελεστούν. 

4.124.9  ∆ιαφηµιστική εκστρατεία.  Το Συµβούλιο αναθέτει από το 1991 µέχρι σήµερα σε 
συγκεκριµένη εταιρεία, µεταξύ άλλων και τη διοργάνωση εκστρατείας δηµόσιων σχέσεων, µε 
στόχο τη σύνδεση των νοικοκυριών µε το αποχετευτικό, και σε διαφηµιστικό γραφείο, για τις 
διαφηµίσεις µέσω ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.  Επανειληµµένα εισηγήθηκα ότι το Συµβούλιο 
πρέπει να λαµβάνει τα δέοντα µέτρα εναντίον όσων αρνούνται να συνδεθούν, για το λόγο ότι η 
σύνδεση µε το αποχετευτικό αποτελεί νοµική υποχρέωση των δηµοτών.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας έχει την άποψη ότι η 
διαφηµιστική εκστρατεία είναι αναγκαία, παρόλο που κανένα άλλο Συµβούλιο Αποχετεύσεων 
δεν προβαίνει σε τέτοια εκστρατεία. 

4.124.10  Προµήθεια και εγκατάσταση πέντε συστηµάτων αυτόµατης διόρθωσης 
συντελεστή ισχύος.  Σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις του ηλεκτρολόγου µηχανικού του 
Συµβουλίου και ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα που προσλήφθηκε για το σκοπό αυτό, όλες οι 
προσφορές ήταν εκτός προδιαγραφών.  Τελικά µετά από µεγάλη καθυστέρηση (ζήτηση 
επιπρόσθετων στοιχείων και παράταση ισχύος της προσφοράς), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
κατακύρωσε την προσφορά στο φθηνότερο προσφοροδότη, του οποίου η προσφορά 
παρουσίαζε αρκετές παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές.  Κατά τη γνώµη µου οι προσφορές 
έπρεπε, χωρίς καθυστέρηση, να ακυρωθούν και να προκηρυχθούν νέες. 

4.124.11  Κανονισµοί Προσφορών.  Οι Κανονισµοί Προσφορών εγκρίθηκαν κατ�  αρχήν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20.6.96 και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 18.9.96 
για περαιτέρω προώθηση τους, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  Εισηγήθηκα όπως η 
διαδικασία εκσυγχρονισµού, έγκρισης και δηµοσίευσης των Κανονισµών ολοκληρωθεί το 
συντοµότερο δυνατό. 

Μέρος Β 

4.124.12  Προκαταβολή στο ∆ήµο Λεµεσού.  Προκαταβολή ύψους £500.289 δόθηκε από το 
Συµβούλιο στο ∆ήµο Λεµεσού το 1992.  Εκκρεµεί η είσπραξη του ποσού των £380.289 από την 
πιο πάνω προκαταβολή. 

4.125  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Μέρος Α 

4.125.1  Το Συµβούλιο, λόγω της τουρκικής κατοχής της Αµµοχώστου, υπολειτουργεί και για το 
λόγο αυτό δεν υπέβαλε λογαριασµούς για τα έτη 1992-1999, µε αποτέλεσµα να µη γίνει ο 
νενοµισµένος έλεγχος.  Ο ∆ήµαρχος Αµµοχώστου µε ενηµέρωσε ότι σύντοµα θα ετοιµαστούν 
και υποβληθούν για έλεγχο οι λογαριασµοί για τα έτη 1992-1994. 
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4.126  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

4.126.1  Καθυστέρηση στην έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός 
για το 1999 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 30.10.98 και από τον Υπουργό Εσωτερικών στις 
10.5.99, ενώ, σύµφωνα µε το Νόµο, έπρεπε να είχε εγκριθεί πριν από την έναρξη του 
οικονοµικού έτους.  Αναµένεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα µεριµνήσει για την έγκαιρη 
έγκριση του Προϋπολογισµού στο µέλλον. 

4.126.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £609.545, σε σύγκριση µε 
πλεόνασµα £733.855 το 1998, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση στο πλεόνασµα κατά £1.343.400 ή 
183,15%.   Αυτή οφείλεται κυρίως σε ζηµιά  ύψους £823.810, η οποία προέκυψε από 
συναλλαγµατικές διαφορές (ενώ το 1998 προέκυψε κέρδος £59.985), καθώς και στις αυξηµένες 
αποσβέσεις, επειδή µέσα στο 1999 κεφαλαιοποιήθηκαν έργα υπό εκτέλεση ύψους 
£14.778.679. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £2.334.820, σε σύγκριση µε £2.242.030 το 1998, 
σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £92.790 ή 4,14%, κυρίως από το Κονδύλι «∆ιαγραφή Χορηγιών » 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £2.120.555, σε σύγκριση µε £1.568.160 το 1998.  Η 
αύξηση των £552.395 σηµειώθηκε κυρίως στις αποσβέσεις (£517.620) και  στα έξοδα 
λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος αποχετεύσεων (£25.869). 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999 1998 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,4 1,6 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Πάγιο Ενεργητικό 60,3% 56,4% 

(΄Ελλειµµα)/Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο (2%) 2,6% 

(΄Ελλειµµα)/Πλεόνασµα προς Πάγιο Ενεργητικό (2,15%) 2,8% 

4.126.3  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 15 µόνιµους υπαλλήλους, έναν έκτακτο και 
12 εργάτες.  Το σύνολο των αποδοχών τους, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών 
εισφορών, ανήλθε σε £344.067, σε σύγκριση µε £310.828 το 1998, δηλαδή παρουσίασαν 
αύξηση £33.239 ή 10,7%. 

4.126.4  Ρευστότητα.  Το Συµβούλιο θα αντιµετωπίσει αυξηµένο πρόβληµα ρευστότητας στα 
επόµενα χρόνια, λόγω των ψηλών τοκοχρεολυτικών δόσεων, το οποίο θα επηρεάσει σηµαντικά 
την ικανότητα του για την αποπληρωµή των δόσεων των εξωτερικών, κυρίως, δανείων, µετά τη 
λήξη των διευκολύνσεων που παραχώρησε η Κυβέρνηση για αναχρηµατοδότηση των δόσεων 
των δανείων.  Το Συµβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τέλη προς αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

4.126.5  Χρεώστες.  Παρόλο που έχουν κινηθεί αρκετές αγωγές για καθυστερηµένα τέλη, 
εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις όπου οφείλονται σηµαντικά ποσά καθυστερήσεων, χωρίς να 
έχουν ληφθεί δικαστικά µέτρα. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι συνεργάζεται στενά µε το ∆ήµο Λάρνακας 
και τους νοµικούς του συµβούλους για διευθέτηση των εκκρεµοτήτων ή λήψη νοµικών µέτρων 
εναντίον των οφειλετών. 

4.126.6  Αποχετευτικό Σύστηµα Λάρνακας - Συµβόλαια C2, C3 και C4.  Με την επιστολή 
µου  προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, το Σεπτέµβριο 1999, εξέφρασα την ανησυχία µου, 
επειδή για τα πιο πάνω συµβόλαια, συνολικής αξίας περίπου £15,2 εκ., ο ιδιώτης εργολάβος 
διεκδικεί αποζηµιώσεις ύψους £2,2 εκ. για το συµβόλαιο C2, £0,84 εκ. για το συµβόλαιο C3, 
ενώ για το συµβόλαιο C4 υπάρχουν ενδείξεις για παρόµοιες απαιτήσεις.  Επιπλέον ο εργολάβος 
έχει δηλώσει ότι στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις του, οι οποίες θα 
υποβληθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση των απαιτήσεων του εργολάβου για το συµβόλαιο C2, κατά την 
άποψη της Υπηρεσίας µου, οι σύµβουλοι µηχανικοί δε διασφάλισαν τα συµφέροντα του 
Συµβουλίου. 

Μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας µου, µειώθηκαν σηµαντικά οι παρατάσεις χρόνου του 
συµβολαίου, την παραχώρηση των οποίων εισηγούνταν οι σύµβουλοι µηχανικοί. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι, εν όψει των µεγάλων και εξειδικευµένων απαιτήσεων του εργολάβου, 
ενδείκνυται όπως το Συµβούλιο αναθέσει σε έµπειρο σύµβουλο επιµετρητή ποσοτήτων το 
χειρισµό των θεµάτων αυτών, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Συµβουλίου. 

Σε απάντηση του ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µού ανέφερε ότι αποφασίστηκε η υιοθέτηση της 
εισήγησης µου. 

Μέρος Β 

4.126.7  Προγραµµατισµός έργων.  Με τη συµπλήρωση µέσα στο 1999 των συµβολαίων της 
Α΄ Φάσης, ολοκληρώνονται τα ήδη προγραµµατισµένα έργα.  Εξέφρασα τη γνώµη ότι το 
Συµβούλιο έπρεπε να είχε ήδη προχωρήσει σε µελέτες και άλλες διαδικασίες για 
προγραµµατισµό των περαιτέρω επεκτάσεων και, γενικά, της µελλοντικής ανάπτυξης.  
Αντιλαµβάνοµαι ότι το Συµβούλιο, σε συνεδρία του το 1998, αποφάσισε τη σύσταση τεχνικής 
επιτροπής για µελέτη και προγραµµατισµό της µελλοντικής ανάπτυξης του συστήµατος.  Η 
έρευνα συνεχίστηκε και το 1999. 

4.127  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 
Μέρος Α 

4.127.1  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 
1999 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 10.12.98.  Από τον Υπουργό Εσωτερικών εγκρίθηκε στις 
9.6.99, ενώ, σύµφωνα µε το Νόµο, έπρεπε να είχε εγκριθεί πριν από την έναρξη του 
οικονοµικού έτους.  Αναµένεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα µεριµνήσει για την έγκαιρη 
έγκριση του Προϋπολογισµού στο µέλλον. 

4.127.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £1.861.531, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα  £92.995 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £1.954.526.  Η µεγάλη 
αυτή αύξηση οφείλεται στο ότι το 1999 άρχισε για πρώτη φορά η επιβολή φορολογιών, µε 
συνολικό ποσό ύψους £1.980.901.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £2.011.437 και τα έξοδα σε 
£149.906, σε σύγκριση µε £7.541 και £100.536, αντίστοιχα, το 1998. 
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(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 
 1999  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 7,19  
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Πάγιο Ενεργητικό 140,77%  
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 40,93%  
Πλεόνασµα προς Πάγιο Ενεργητικό 90,98%  

4.127.3  Προσωπικό και εργοδοτικές εισφορές.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε τρεις µόνιµους 
υπαλλήλους και τρεις έκτακτους.  Το σύνολο των αποδοχών τους, περιλαµβανοµένων και των 
εργοδοτικών εισφορών, ανήλθε σε £75.089 

4.127.4  Χρεώστες.  Σηµειώνεται ότι µέσα στον Οκτώβριο του 1999 έγινε για πρώτη φορά η 
κοινοποίηση στους δηµότες των λογαριασµών επιβολής φορολογίας, το ύψος της οποίας 
ανήλθε σε £1.980.901.  Μέχρι 31.12.99 το οφειλόµενο ποσό ήταν £1.395.338 και δόθηκε 
παράταση πληρωµής των τελών µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2000 και διευκολύνσεις, χωρίς 
επιπρόσθετη επιβάρυνση, για όσους όφειλαν µέχρι 15.6.2000 ποσά πέρα από £3.000.  Το 
οφειλόµενο ποσό στις 30.6.2000 ανερχόταν σε £280.409. 

4.127.5  Θέσπιση Κανονισµών.  Εκκρεµεί ακόµη η θέσπιση των πιο κάτω Κανονισµών, για 
την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Συµβουλίου: 

• ∆ιάρθρωση, ΄Οροι Υπηρεσίας και Πειθαρχία Υπαλλήλων. 

• Προσφορές.  

• Τήρηση και Λειτουργία Αποθηκών. 

• Λογιστικές και Οικονοµικές ∆ιαδικασίες. 

4.128  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.128.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το έτος 1999 παρουσίασαν πλεόνασµα 
£899.459, σε σύγκριση µε £834.683 κατά το προηγούµενο έτος. 

(β) 'Εσοδα.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £1.043.428, σε σύγκριση µε £983.889 
κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση  £59.539 ή ποσοστό 6%. 

(γ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα του Συµβουλίου ήταν £143.969, σε σύγκριση µε £149.206 κατά το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £5.237 ή ποσοστό 3,5%. 

4.128.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε οκτώ  άτοµα, πάνω σε βάση πλήρους 
απασχόλησης, καθώς επίσης και Οικονοµικό ∆ιευθυντή, από κοινού µε το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, µε σύνολο απολαβών £94.505, σε σύγκριση µε £87.853 το 1998. 

4.128.3  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του 
Συµβουλίου στις 31.12.99 ανέρχονταν σε £10.015.676, σε σύγκριση µε £4.788.004 κατά το 
προηγούµενο έτος. 
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4.128.4  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Tρέχουσες Υποχρεώσεις 3,2 3,2 
Μισθωτές Υπηρεσίες προς 'Εξοδα 65,5% 58,9% 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 6% 9,4% 

4.128.5  Χρεώστες αποχετευτικών τελών.  Στις 31.12.99 οι χρεώστες αποχετευτικών τελών 
ήταν £1.685.796,  σε σύγκριση µε £1.503.858 το 1998.  Στο ποσό των £1.685.796 
περιλαµβάνεται και η φορολογία του 1999, ύψους £915.290, η οποία εκδόθηκε στο τέλος του 
1999. 

Επειδή στις καθυστερήσεις περιλαµβάνονται και ποσά που οφείλονται από το 1993, εισηγήθηκα 
τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων, µη αποκλειοµένων και δικαστικών, για την είσπραξη 
τους.  Ωστόσο η εισήγηση µου δεν έχει υιοθετηθεί, µε αποτέλεσµα το ποσοστό είσπραξης 
καθυστερηµένων φορολογιών να είναι πολύ χαµηλό.  Το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι µε τη 
συµπλήρωση του έργου µέσα στο 2001, θα πάρει µέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων. 

4.128.6  Σχέδια Υπηρεσίας.  ∆εν έχουν ετοιµαστεί και εγκριθεί τα σχέδια υπηρεσίας των 
υπαλλήλων του Συµβουλίου, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το 1993, µε αποτέλεσµα να 
εξακολουθούν να εργοδοτούνται πάνω σε έκτακτη βάση.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το σχέδιο 
υπηρεσίας της θέσης του γραφέα έχει εγκριθεί και όλοι οι γραφείς έχουν µονιµοποιηθεί, ενώ τα 
σχέδια υπηρεσίας του υπόλοιπου προσωπικού τυγχάνουν επεξεργασίας από το Συµβούλιο και 
σύντοµα θα υποβληθούν για έγκριση. 

4.128.7  Μείωση αποχετευτικών τελών.  Μετά από χειρόγραφη επιστολή του Επαρχιακού 
Κτηµατολογικού Λειτουργού Αµµοχώστου, το Συµβούλιο αποδέχθηκε µείωση της αξίας γης, 
πάνω στην οποία ήταν κτισµένο ξενοδοχειακό συγκρότηµα, από £5 εκ. σε £2,5 εκ., µειώνοντας 
έτσι τα αποχετευτικά τέλη από £32.000 σε £16.000  ετήσια. 

Ζήτησα από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας επεξηγήσεις για τους λόγους µείωσης 
της αξίας κατά το ήµισυ και εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο αποδέχεται αναθεώρηση της 
εκτιµηµένης αξίας τεµαχίου γης/οικοδοµής µόνο µετά από επίσηµη επιστολή του ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την εισήγηση µου. 

4.128.8  Κανονισµοί.  ∆εν έχουν ακόµη εγκριθεί οι Κανονισµοί που να διέπουν τους όρους 
υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συµβουλίου. 

4.128.9  Αποχετευτικό σύστηµα Παραλιµνίου - Συµβόλαιο ΙΙ - Αντλιοστάσια.  Σύµφωνα µε 
το συµβόλαιο, η κατασκευή των πιο πάνω αντλιοστασίων έπρεπε να συµπληρωθεί το Μάιο 
1999.  Επειδή το Συµβούλιο Αποχετεύσεων δεν παρέδωσε έγκαιρα το εργοτάξιο και έχει προβεί 
σε σοβαρές αλλαγές µετά την υπογραφή των συµβολαίων, ο εργολάβος ζητά παράταση για 
ολοκλήρωση της κατασκευής των αντλιοστασίων µέχρι το τέλος Αυγούστου 2000. 

Παρόλο που η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει το αποχετευτικό σύστηµα, το οποίο 
προβλέπεται να λειτουργήσει το Μάρτιο 2001, δίνεται το δικαίωµα στον εργολάβο να απαιτήσει 
οικονοµικές αποζηµιώσεις από το Συµβούλιο, λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν. 

4.128.10  Κοινοπραξία Συµβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιµνίου - Αγίας Νάπας - 
Σταθµός Επεξεργασίας Λυµάτων.  Το έργο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του κατασκευαστικού 
συµβολαίου, πρέπει να συµπληρωθεί τον Ιούλιο 2001, έναντι ποσού £9,5 εκ. 
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Το ∆εκέµβριο του 1999 ο εργολάβος απαίτησε 234 µέρες χρονική παράταση του συµβολαίου, 
για καθυστερήσεις που ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν από τους Συµβούλους Μηχανικούς και τον 
εργοδότη.  Τον Απρίλιο 2000 εγκρίθηκε δικαιολογηµένη παράταση 133 ηµερών, η οποία δίνει το 
δικαίωµα στον εργολάβο να απαιτήσει ανάλογες οικονοµικές αποζηµιώσεις.  Οι κυριότεροι λόγοι 
για τη χρονική παράταση είναι η καθυστέρηση στην παράδοση του εργοταξίου από τον 
εργοδότη, η καθυστέρηση των Συµβούλων Μηχανικών να εγκρίνουν έγκαιρα τα κατασκευαστικά 
σχέδια και αλλαγές στα σχέδια του έργου.  

4.129  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 
Μέρος Α 

4.129.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το 1999 παρουσίασαν πλεόνασµα £630.500, 
σε σύγκριση µε £564.370 κατά το προηγούµενο έτος. 

(β) 'Εσοδα.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £744.552, σε σύγκριση µε £641.851 κατά 
το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £102.701 ή ποσοστό 16%. 

(γ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα του Συµβουλίου ήταν £114.052, σε σύγκριση µε £77.481 κατά το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £36.571 ή ποσοστό 47,2%. 

4.129.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε τρία άτοµα, πάνω σε βάση πλήρους 
απασχόλησης, καθώς επίσης και Οικονοµικό ∆ιευθυντή, από κοινού µε το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Παραλιµνίου, µε σύνολο απολαβών £49.245, σε σύγκριση µε £41.363 το 1998. 

4.129.3  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του 
Συµβουλίου στις 31.12.99 ανέρχονταν σε £4.700.868, σε σύγκριση µε  £1.777.480 κατά το 
προηγούµενο έτος. 

4.129.4  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Tρέχουσες Υποχρεώσεις 4,4 5,4 
Μισθωτές Υπηρεσίες προς 'Εξοδα 43,2% 53,4% 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 7,3% 11% 

4.129.5  Χρεώστες αποχετευτικών τελών.  Στις 31.12.99 οι χρεώστες αποχετευτικών τελών 
ήταν £1.148.018, σε σύγκριση µε £1.049.230 το 1998.  Στο ποσό των £1.148.018 
περιλαµβάνεται και η φορολογία του 1999, ύψους £635.394, η οποία εκδόθηκε στο τέλος του 
1999.  Επειδή στις καθυστερήσεις περιλαµβάνονται και ποσά που οφείλονται από το 1992, 
εισηγήθηκα τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων, µη αποκλειοµένων και δικαστικών, για 
είσπραξη των καθυστερήσεων.  Το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι έχουν τροχιοδροµηθεί 
διαδικασίες για λήψη δικαστικών µέτρων. 

4.129.6  Σχέδιο Συντάξεων και Κανονισµοί.  Εκκρεµεί η έγκριση Κανονισµών για το Σχέδιο 
Συντάξεων και την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου, επειδή κατά τη νοµοτεχνική 
επεξεργασία τους στη Νοµική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις και 
βελτιώσεις νοµοτεχνικής φύσεως.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, η νοµοτεχνική επεξεργασία του 
Σχεδίου Συντάξεων έχει ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί για έγκριση. 
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4.129.7  Κοινοπραξία Συµβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιµνίου - Αγίας Νάπας - Σταθµός 
Επεξεργασίας Λυµάτων.  Το έργο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του κατασκευαστικού 
συµβολαίου, πρέπει να συµπληρωθεί τον Ιούλιο 2001, έναντι ποσού £9,5 εκ. 

Το ∆εκέµβριο του 1999 ο εργολάβος απαίτησε 234 µέρες χρονική παράταση του συµβολαίου, 
για καθυστερήσεις που ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν από τους Συµβούλους Μηχανικούς και τον 
εργοδότη.  Τον Απρίλιο 2000 εγκρίθηκε δικαιολογηµένη παράταση 133 ηµερών, η οποία δίνει το 
δικαίωµα στον εργολάβο να απαιτήσει ανάλογες οικονοµικές αποζηµιώσεις.  Οι κυριότεροι λόγοι 
για τη χρονική παράταση είναι η καθυστέρηση στην παράδοση του εργοταξίου από τον 
εργοδότη, η καθυστέρηση των Συµβούλων Μηχανικών να εγκρίνουν έγκαιρα τα κατασκευαστικά 
σχέδια και αλλαγές στα σχέδια του έργου.  

4.130 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μέρος Α 

4.130.1  Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £182.369 και τα έξοδα 
σε £189.787, δηλαδή προέκυψε έλλειµµα £7.418, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £993 το 1998. 

4.130.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 12 άτοµα, µε σύνολο αποδοχών £134.347, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, σε σύγκριση µε 
£127.769 κατά το 1998.  Ο µέσος όρος αποδοχών για κάθε υπάλληλο ανέρχεται σε £11.196. 

Μέρος Β 

4.130.3  Φορολογία.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ηµεροµηνίας 12 
Νοεµβρίου 1996, µε την οποία ανατρέπεται προηγούµενη γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας, 
το εισόδηµα του Συµβουλίου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου 
εισοδήµατος.  Εντούτοις, δεν έχει γίνει πρόβλεψη στους λογαριασµούς του Συµβουλίου για 
φόρο εισοδήµατος, επειδή γίνονται ενέργειες για τροποποίηση της νοµοθεσίας που διέπει το 
Συµβούλιο, µε σκοπό την απαλλαγή του από τη φορολογία. 

Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων απέστειλε ειδοποίηση στις 9.9.99 και ζητούσε από το Συµβούλιο να 
καταβάλει εντός 15 ηµερών £190.866, ποσό που αφορά καθυστερηµένους φόρους για τα έτη 1986-
1996.  Στις 24.4.2000 το Συµβούλιο κλήθηκε  όπως παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού 
∆ικαστηρίου Λευκωσίας, για να καταθέσει στοιχεία που αφορούν την οικονοµική του κατάσταση. 

4.130.4  Καθορισµός και είσπραξη τελών που δεν προβλέπονται από τη Νοµοθεσία και 
Κανονισµούς.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεχίζεται η επιβολή και είσπραξη 
τελών που δεν προβλέπονται στη Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς.  Προωθείται η νοµοθετική 
ρύθµιση του θέµατος. 

4.130.5  Θέσπιση Κανονισµών.  ∆εν έχουν ακόµη ετοιµαστεί και εγκριθεί Κανονισµοί που να 
ρυθµίζουν τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού, τα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις εργοληπτών, την οικονοµική διαχείριση και τη ρύθµιση πειθαρχικών αδικηµάτων 
εργοληπτών.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, προωθείται η ετοιµασία των Κανονισµών. 

4.130.6  Αναθεώρηση τελών.  Επειδή τα τέλη που καταβάλλονται από τους εργολήπτες για 
εξέταση αιτήσεων εγγραφής και έκδοσης ετήσιας άδειας καθορίστηκαν το 1983 (Κ.∆.Π. 93/83 
ηµερ. 22.4.83), εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο αναθεώρησης τους, έτσι που να 
συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα. 
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4.130.7  Χρηµατικές ποινές.  Οι χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται από το Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας για παραβάσεις της νοµοθεσίας εξακολουθούν να µην εµβάζονται στο 
Συµβούλιο.  Το ποσό αυτό έχει ανέλθει µέχρι σήµερα περίπου στις £20.900.  Εισηγήθηκα 
τροποποίηση στη νοµοθεσία, ώστε οι ποινές αυτές να αποτελούν έσοδα του Συµβουλίου.  
΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής, κατατέθηκε ήδη σχετικό νοµοσχέδιο. 

4.131  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.131.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £122.560, σε σύγκριση µε 
£37.594 το 1998.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού, το έλλειµµα οφείλεται κυρίως στην απώλεια από το 
ΣΕΚΕΠ του 1/3 της αγοράς, λόγω εισαγωγών παρθένου ελαιόλαδου από ιδιώτες, καθώς και 
στο ψηλό ποσοστό εισαγωγικού δασµού, πράγµα που δεν επέτρεψε στο ΣΕΚΕΠ να αυξήσει 
την τιµή, για κάλυψη των εξόδων του. 

(β)   Πωλήσεις ελαιοκοµικών προϊόντων.  Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις πωλήσεις 
ελαιόλαδου και ελιών κατά τα τελευταία πέντε έτη: 
΄Ετος  Ελιές  Ελαιόλαδο  Ολικό 

  £  £  £ 
1995  87.485  2.383.431  2.470.916 
1996  36.463  2.023.135  2.059.598 
1997  30.112  1.902.234  1.932.346 
1998  9.371  1.432.658  1.442.029 
1999  4.045  1.571.307  1.575.352 

(γ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου για τα έτη 1999 και 1998: 

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
3,71 

  
8,16 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (µείον Αποθέµατα) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
2,82 

  
6,30 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων 

 
1,38% 

  
6,21% 

Το µικτό κέρδος που παρουσιάζεται στο Λογαριασµό Εκµετάλλευσης ανέρχεται στις £93.666, 
ενώ, αν ακολουθείτο η ίδια τακτική, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, θα έπρεπε να ήταν 
£20.837.  Η διαφορά των £72.829 αφορά µισθούς, εργατικά και άλλα διοικητικά έξοδα, τα οποία 
δε συµπεριλήφθηκαν στο κόστος πωλήσεων, όπως γινόταν και κατά τα προηγούµενα χρόνια, 
αλλά θεωρήθηκαν  έµµεσα έξοδα παραγωγής. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το έλλειµµα που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς, καθώς επίσης 
και το πολύ χαµηλό ποσοστό µικτού κέρδους προς τις πωλήσεις, δεν αποτελούν ενθαρρυντικό 
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παράγοντα για τη βιωσιµότητα και την οµαλή και απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του 
ΣΕΚΕΠ.  Οπωσδήποτε η βιωσιµότητα του δεν µπορεί να βελτιωθεί µε τη διαφοροποίηση του 
τρόπου χρέωσης των εξόδων, γι� αυτό θα πρέπει να µελετηθούν και εξευρεθούν τρόποι για 
άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η αλλοίωση των λογιστικών αναλογιών 
οφείλεται και στους εισαγωγικούς δασµούς που πλήρωσε το ΣΕΚΕΠ για να προστατεύσει την 
ντόπια παραγωγή και να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο. 

4.131.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε κατά το υπό αναφορά έτος έξι άτοµα σε 
µόνιµες θέσεις και τέσσερις εργάτες.  Οι δαπάνες για µισθούς, ωφελήµατα και συνεισφορές στα 
διάφορα ταµεία για τις µόνιµες θέσεις ανέρχονταν σε £136.881.  Ο µέσος όρος της δαπάνης 
ανά άτοµο ανέρχεται σε £22.813.  Επιπρόσθετα, η δαπάνη για εργατικά ήταν £32.979. 

4.131.3  Εσωτερικός έλεγχος.  Στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος αναφέρθηκα σε 
αδυναµίες που εντοπίστηκαν στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει την παραλαβή, 
φύλαξη, επεξεργασία και διάθεση του ελαιόλαδου και εισηγήθηκα τη λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για ενδυνάµωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
λάθη και εσκεµµένες ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες για υιοθέτηση 
της εισήγησης µου για ενηµέρωση των βιβλίων µε το καθαρό βάρος παραλαβής ελαιόλαδου και 
ότι συµφωνεί µε τις εισηγήσεις µου που αφορούν τη µέτρηση, την εµφιάλωση και τη 
συµφιλίωση του ελαιόλαδου. 

4.131.4  Ελαιόλαδο που δίνεται δωρεάν για σκοπούς διαφήµισης.  Το Συµβούλιο στις 
15.4.99 αποφάσισε, µεταξύ άλλων, όπως η ποσότητα ελαιόλαδου που δίνεται δωρεάν για 
σκοπούς διαφήµισης εγκρίνεται από το Συµβούλιο πριν από την παράδοση του.  Εντούτοις, 
κατά το 1999 έχει δοθεί για σκοπούς διαφήµισης ελαιόλαδο αξίας £5.087, χωρίς την έγκριση του 
Συµβουλίου.  Εισηγήθηκα όπως, σε περίπτωση που συνεχιστεί η πιο πάνω τακτική, το δωρεάν 
ελαιόλαδο δίνεται σε µικρά διαφηµιστικά µπουκάλια και όχι στην εµπορεύσιµη συσκευασία. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχει δώσει οδηγίες για εφαρµογή της 
απόφασης του Συµβουλίου, διαφορετικά δε θα εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση ελαιόλαδου. 

4.131.5  ∆ιάθεση ελαιόλαδου στην κυπριακή αγορά από µη αδειούχους εµφιαλωτές. ∆ύο 
πρώην αδειούχοι εµφιαλωτές ελαιόλαδου συνεχίζουν να διαθέτουν στην κυπριακή αγορά 
εµφιαλωµένο ελαιόλαδο, χωρίς την έγκριση του ΣΕΚΕΠ και σε αντίθεση µε το άρθρο 42 του 
περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου. 

Το Συµβούλιο στις 13.7.99 συζήτησε το θέµα των τιµών ελαιοκοµικών προϊόντων που 
διαθέτουν οι ανταγωνιστές του ΣΕΚΕΠ στην κυπριακή αγορά και, σε σχετική έκθεση ηµερ. 
6.7.99, η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά, αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι οι εν λόγω 
ανταγωνιστές προσφέρουν καλύτερους όρους διάθεσης του ελαιόλαδου και µάλιστα σε τιµή 
χαµηλότερη από αυτή του ΣΕΚΕΠ. 

Ανέφερα ότι όλα τα πιο πάνω επηρεάζουν δυσµενώς την οµαλή λειτουργία του ΣΕΚΕΠ, γι� αυτό 
εισηγήθηκα όπως το όλο θέµα αντιµετωπιστεί, σε συνεργασία µε τους νοµικούς του 
συµβούλους. 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 81Α του περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων 
Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, δηµοσιευόµενους στην 
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Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Νόµου, κάτι 
το οποίο µέχρι σήµερα δε φαίνεται να έχει γίνει. 

Εισηγήθηκα όπως, µε τη θέσπιση των Κανονισµών, συµπεριληφθεί σ� αυτούς πρόνοια µε την 
οποία να δίνεται το δικαίωµα στο ΣΕΚΕΠ να εξασκεί έλεγχο της ποιότητας του ελαιόλαδου που 
εµφιαλώνεται από ιδιώτες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχει κινηθεί νοµική διαδικασία εναντίον των 
δύο εµφιαλωτών ελαιόλαδου και ότι, σε συνεργασία µε το νοµικό τους σύµβουλο, θα 
ετοιµαστούν Κανονισµοί, οι οποίοι θα προωθηθούν στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση. 

4.131.6  Συγκέντρωση και διάθεση ελιών.  Στη συνεδρία του Συµβουλίου στις 30.9.99, 
αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ότι οι ελιές αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης και 
αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο διανοµέα και να προσεγγιστούν και άλλοι διανοµείς που 
ενδιαφέρονται για την εµπορία των ελιών, για σκοπούς αύξησης των πωλήσεων.  Επίσης, η 
τιµή συγκέντρωσης ελιών καθορίστηκε για την κατηγορία Α προς 75 σεντ/κιλό.  Εντούτοις 
διαπιστώθηκε ότι έγιναν και αγορές ελιών κατηγορίας Β και Γ στις τιµές των 58, 67, 57 και 53 
σεντ/κιλό, χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου. 

Σε σχετική µελέτη που έγινε από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του ΣΕΚΕΠ ηµερ. 1.3.99, 
αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι οι πωλήσεις των ελιών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν µια 
κατακόρυφη πτώση, λόγω της φιλελευθεροποίησης της εµπορίας ελιών στις 5.12.97 και της 
αδυναµίας του ΣΕΚΕΠ να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τοµέα.  Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης 
ότι τα τελευταία χρόνια η εµπορία ελιών έχει καταστεί ζηµιογόνα για το ΣΕΚΕΠ και το τµήµα 
επεξεργασίας ελιών δεν είναι δυνατό να επιβιώσει στο ΣΕΚΕΠ.  Ως παράδειγµα αναφέρονται 
πιο κάτω οι παραλαβές και οι πωλήσεις ελιών κατά τα τρία τελευταία έτη, όπου το απόθεµα 
αυξάνεται, αφού οι πωλήσεις έχουν µειωθεί κατακόρυφα. 

΄Ετος Απόθεµα 1.1. Παραλαβές Πωλήσεις Απόθεµα 31.12 

 Μετρικοί 
τόνοι 

Μετρικοί 
τόνοι 

Αξία 
£ 

Μετρικοί 
τόνοι Μετρικοί τόνοι 

1997 29 10 30.112 29 10 
1998 10 17 9.371 9 18 
1999 18 8 4.045 3 23 

Εν όψει της σοβαρότητας του θέµατος, εισηγήθηκα τη συνολική επανεξέταση του. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο εγκρίνει την τιµή για την 
κατηγορία Α, και, ανάλογα, πληρώνονται και οι άλλες κατηγορίες και ότι, µε την πλήρη 
φιλελευθεροποίηση των ελιών και τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές σε τιµές υποτιµολογηµένες (20 
σεντ/κιλό), δεν υπάρχει περίπτωση να µπορέσει η κυπριακή ελιά να συναγωνιστεί τις τιµές 
αυτές, είτε τις ελιές εµπορεύεται το ΣΕΚΕΠ, είτε άλλος ιδιώτης. 

4.131.7  Πώληση του οχήµατος του ΣΕΚΕΠ µε αρ. εγγραφής UA 446.  Παρόλο που η 
πώληση του πιο πάνω οχήµατος έγινε στις 2.10.97 για ποσό ύψους £4.800, εντούτοις µέχρι 
σήµερα δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό, µε αποτέλεσµα να  παρουσιάζεται το πιο πάνω ποσό 
στους λογαριασµούς χρεωστών. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το πιο πάνω χρέος θα καταβληθεί το 
συντοµότερο δυνατό. 
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4.131.8  Εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του ΣΕΚΕΠ.  Η Υπηρεσία µου δεν 
ενηµερώθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους του ΣΕΚΕΠ για τυχόν εκκρεµείς νοµικές 
υποθέσεις εναντίον του στις 31.12.98 και στις 31.12.99, για κατάλληλη αναφορά στους 
Λογαριασµούς. 

Μέρος Β 

4.131.9  Υλικά συσκευασίας.  Εξακολουθεί να µη γίνεται στο τέλος του έτους φυσική 
καταµέτρηση στα αποθέµατα των υλικών συσκευασίας. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, για όσα υλικά συσκευασίας είναι δυνατή η 
καταµέτρηση, αυτή θα γίνεται.  Για όσα υλικά είναι αδύνατη η καταµέτρηση, θα γίνεται η όσο το 
δυνατό καλύτερη εκτίµηση τους. 

4.131.10 Προµήθεια επιτυχόντα προσφοροδότη για τη διανοµή ελαιοκοµικών προϊόντων 

(α) ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος, στον πιο πάνω 
προσφοροδότη παραχωρούνται τα ακόλουθα ποσοστά προµήθειας, σε αντίθεση µε τον όρο 2 
της προσφοράς, ο οποίος καθορίζει ότι το ποσοστό προµήθειας που θα παραχωρείται στο 
διανοµέα/αντιπρόσωπο θα είναι µόνο 5% της χονδρικής αξίας των πωλούµενων ελαιοκοµικών 
προϊόντων, και ειδικότερα: 

• Ποσοστό προµήθειας 5% στο ελαιόλαδο σε πλαστικές φιάλες. 

• Ποσοστό προµήθειας 7,5% στο ελαιόλαδο σε γυάλινες φιάλες, και  

• ποσοστό προµήθειας 10%-13% στις ελιές 

Ανέφερα επίσης ότι η ισχύς του συµφωνητικού εγγράφου που υπογράφηκε µε τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη είναι τριετής, από 1.1.98-31.12.2000, ενώ στους όρους ζήτησης της 
προσφοράς δεν καθορίζεται χρονική διάρκεια, αλλά αναφέρεται ότι θα υπογραφεί ανοικτό 
συµβόλαιο, αν κριθεί ότι ο διανοµέας εξυπηρετεί τα συµφέροντα του ΣΕΚΕΠ, όρος που δε 
θεωρείται σαφής, κατά τη γνώµη µου. 

(β) Πιστωτικές διευκολύνσεις στο διανοµέα.  Το Συµβούλιο στις 29.12.97 αποφάσισε 
όπως από 1.6.98 τερµατιστούν οι πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους £40.000 που 
παραχωρούνταν στο διανοµέα και όπως, από την ηµεροµηνία αυτή, οι πωλήσεις προς αυτόν 
γίνονται σε µετρητά.  ΄Οπως αναφέρεται και στην ΄Εκθεση µου για το προηγούµενο έτος, µετά 
την πιο πάνω απόφαση δε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στις δοσοληψίες του διανοµέα µε το 
Συµβούλιο και το χρεωστικό υπόλοιπο του στις 31.12.99 ήταν £22.154. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε διαβεβαίωσε ότι οι νέοι όροι προσφοράς θα είναι σαφείς, όσο 
αφορά τη διάρκεια του συµβολαίου και το ύψος της προµήθειας. 

Για τις πιστωτικές διευκολύνσεις στο διανοµέα ανέφερε ότι, παρόλο που το Συµβούλιο πήρε 
απόφαση όπως µην τις παραχωρήσει, εντούτοις, λόγω του τρόπου πληρωµής που γίνεται από 
τις υπεραγορές (πίστωση 120 µέρες), αναγκάστηκε στη συνέχεια να συνεχίσει την παλιά 
πολιτική του για πίστωση, η οποία, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, καλύπτεται από τραπεζικές 
εγγυήσεις. 
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4.132  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.132.1  Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ήταν £18.406 και προήλθαν, 
κυρίως, από την είσπραξη τελών για έκδοση ετήσιων αδειών εξαγωγέων και εξαγωγών, ενώ τα 
έξοδα ήταν £10.650, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £7.756, σε σύγκριση µε £9.487 το 1998. 

4.133  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 
Μέρος Α 

4.133.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £23,75 εκ., σε σύγκριση µε 
£28,40 εκ. κατά το προηγούµενο έτος. Η µείωση οφείλεται στα προβλήµατα εµπορίας λόγω του 
ανταγωνισµού που προήλθε από τη διάθεση πατατών και άλλων προελεύσεων, πράγµα που 
είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση της αγοράς και την πώληση των πατατών σε πολύ 
χαµηλές τιµές.  

Τα έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £13,22 εκ., σε σύγκριση µε £11,12 εκ. το προηγούµενο έτος.  
Αυτά αποτελούν το 56% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 39% του προηγούµενου έτους. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται, αφενός στην αύξηση των τόνων  συσκευασίας και αφετέρου στις 
µειωµένες τιµές πώλησης των πατατών, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση µεγάλης 
ποσότητας πατατών που παρέµεινε αποθηκευµένη σε αποθήκες του εξωτερικού για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα.  Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 116 241 το 1999, σε σύγκριση µε 96 289 το 
1998.  Τα έξοδα πωλήσεων κατά τόνο συσκευασίας για τα δυο έτη είναι £113,7 και £115,5, 
αντίστοιχα. 

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε το προϊόν εµπορίας, ύψους £9,92 εκ., που αντιπροσωπεύει το 
42% της αξίας των πωλήσεων των πατατών, σε σύγκριση µε 50% του προηγούµενου έτους.  
Επιπρόσθετα, στους παραγωγούς καταβλήθηκε κυβερνητική βοήθεια ύψους £9 εκ., αφού 
αφαιρέθηκε ποσό £1,92 εκ. για την αποπληρωµή οφειλόµενων δόσεων δανείων. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 1999 και 1998 παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

Εσοδεία  1999  1998 
  κιλά  £εκ  κιλά  £εκ 

Χειµερινή  9370300  3,25  15915675  5,36 
Ανοιξιάτικη  101664788  20,50  79953227  23,04 
  111035088  23,75  95868902  28,40 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προςΤρέχουσες Υποχρεώσεις 1,92  1,13 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των Αποθεµάτων)προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,76 

 
0,59 

΄Εξοδα Πωλήσεων προς Πωλήσεις 0,56  0,39 
Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων Ο.Γ.Α.) προς 
Πωλήσεις 0,69 

 
0,49 
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(γ) Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών.  Το υπόλοιπο του Ταµείου ανέρχεται σε £635.331, σε 
σύγκριση µε χρεωστικό υπόλοιπο £1.129.073 στις 30.9.1998.  Κατά τη διάρκεια του έτους το 
Ταµείο πιστώθηκε µε £622.100 και £1.298.235, τα οποία αποκόπηκαν από τις πληρωµές προς 
τους παραγωγούς για την αποπληρωµή των δανείων του 1997 και 1992, αντίστοιχα, όπως 
γίνεται κάθε χρόνο. 

4.133.2  Προσωπικό.  Κατά το υπό επισκόπηση οικονοµικό έτος, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 
28 µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών £581.558, περιλαµβανοµένων και των 
εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία,  µε µέσο όρο αποδοχών για κάθε υπάλληλο 
£20.770, και δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του Λονδίνου, µε σύνολο 
αποδοχών £39.063.  Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνονται τα επιδόµατα εξωτερικού και το 
επίδοµα ενοικίου που καταβάλλονται στο µόνιµο προσωπικό του Γραφείου του Λονδίνου. 

Εργοδοτούσε επίσης 557 εποχιακούς εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, µε σύνολο 
αποδοχών £1.307.485. 

4.133.3  Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι εκπτώσεις 
λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο Βασίλειο ανήλθαν σε £0,8 εκ. 
(11,96% των πωλήσεων) και στην Ηπειρωτική Ευρώπη σε £0,2 εκ. (1,16% των πωλήσεων).  
΄Οπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αυτό οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 
δυο αγορών, δηλαδή το σύστηµα εµπορίας των πατατών, την τιµολογιακή πολιτική, τις 
διαφορετικές ποικιλίες των πατατών που διαθέτονται στις δυο αγορές και τις συνθήκες 
αποθήκευσης.  Το Συµβούλιο θα πρέπει να προβληµατιστεί για το ψηλό ποσοστό των 
εκπτώσεων του Ηνωµένου Βασιλείου.  Επισηµαίνεται ότι, από το σύνολο των εκπτώσεων που 
παραχωρήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσό Stg£626.740 αφορά εκπτώσεις για ποιοτικά 
προβλήµατα της εαρινής εσοδείας.  Από αυτό, το 76% δόθηκε στους δυο µεγάλους πρώτους 
αγοραστές, χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία προς 
υποστήριξη των απαιτήσεων τους.  ΄Οπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα, το ποσοστό των 
εκπτώσεων αυτών στους δυο αγοραστές είναι πολλαπλάσιο από αυτό των υπόλοιπων 
αγοραστών. 

Αγοραστές  Πωλήσεις  Εκπτώσεις  Ποσοστό 
  Stg£000  Stg£000  % 

H & JM Bennett Ltd  1.890  307  16,2 
Hoche International Ltd  505  169  33,5 
΄Αλλοι  4.940  151  3,1 
  7.335  627   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι αγοραστές αυτοί πήραν τις πατάτες 
«bakers», οι οποίες είχαν πρόβληµα κηλίδωσης (rust spot). 

4.133.4  Παραχώρηση κυβερνητικής βοήθειας ύψους £9 εκ.  Λόγω των προβληµάτων που 
προέκυψαν από την εµπορία των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 1999, το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση κυβερνητικής βοήθειας συνολικού ύψους £9 εκ. 

Η βοήθεια δόθηκε υπό µορφή δανείων προς το Συµβούλιο, µέσω της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας,  τα οποία είναι πλήρως εγγυηµένα και αποπληρωτέα από την  Κυβέρνηση, σε πέντε 
ίσες ετήσιες δόσεις το καθένα, η οποία  και κατανεµήθηκε ως ακολούθως: 
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• Ποσό £1.920.335 πληρώθηκε από µέρους των γεωργών προς τη Συνεργατική Κεντρική  
Τράπεζα για εξόφληση οφειλόµενων  δόσεων δανείων, σύµφωνα µε οδηγίες του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

• Το υπόλοιπο ποσό των £7.079.665 πληρώθηκε απευθείας στους παραγωγούς. 

4.133.5  Σχέδιο παραγωγής µικρών πατατών. Το Συµβούλιο, για ικανοποίηση των αναγκών 
της αγοράς του εξωτερικού, άρχισε από το 1998 σχέδιο παραγωγής µικρών πατατών, το οποίο 
βρίσκεται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο. Για προώθηση του σχεδίου, το Συµβούλιο  παρέχει 
στους παραγωγούς που συµµετέχουν σ� αυτό κίνητρα, όπως εξασφαλισµένη τιµή £350 τον 
τόνο. Από τα πρώτα αποτελέσµατα της εµπορίας των πατατών του σχεδίου, φαίνεται ότι, παρά 
τις ψηλές τιµές που εξασφαλίζονται  (κυρίως στην αγγλική αγορά), για το Συµβούλιο προκύπτει 
µικρή ζηµιά.  Αυτό οφείλεται στην ψηλή τιµή που πληρώνεται στους παραγωγούς, ως κίνητρο 
για προώθηση του σχεδίου, και στην αποζηµίωση ποσότητας πατατών που προσβλήθηκαν 
από ασθένειες. 

4.133.6  ∆ωρεάν παραχώρηση 4 200 τόνων πατατών ποικιλίας NICOLA.  Κατά τη διάρκεια 
της ανοιξιάτικης εσοδείας 1999, προκρατήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο  ποσότητα πατατών 
ποικιλίας NICOLA, από αγοραστή του Συµβουλίου, για λογαριασµό υπεραγοράς, η οποία τελικά 
δεν ενδιαφέρθηκε για την παραλαβή της. Το Συµβούλιο, στην προσπάθεια διάθεσης όσο το 
δυνατό µαγαλύτερης ποσότητας, µείωσε την τιµή πώλησης µέχρι και Stg£1,30 το σάκο των 20 
κιλών, ενώ ποσότητα περίπου 261 τόνων διατέθηκε προς Stg£0,50 το σάκο των 20 κιλών. 

Μετά την ολοκλήρωση της εµπορίας  παρέµεινε αδιάθετη ποσότητα περίπου 4 200 τόνων. Το 
Συµβούλιο, για να µην επιβαρύνεται µε αποθηκευτικά  και ψυκτικά έξοδα και για να αποφύγει τα 
έξοδα πιθανής αχρήστευσης τους,  αποφάσισε τη δωρεάν    παραχώρηση τους σε ευαγή 
ιδρύµατα,  φιλανθρωπικές οργανώσεις, πρόσφυγες κ.τ.λ.  Αυτό δεν κατέστη δυνατό και οι 
πατάτες δόθηκαν δωρεάν σε πρωτογενείς  αγοραστές του Συµβουλίου στο Ηνωµένο Βασίλειο 
και σε συνεργάτες  του στο Βέλγιο και στη Γερµανία και ποσότητα 1 800 τόνων δόθηκε, επίσης 
δωρεάν, σε κυπριακή εταιρεία για εξαγωγή τους στην Ελλάδα.  

Εξέφρασα την άποψη ότι, σε περιπτώσεις προκράτησης ποσοτήτων πατατών από αγοραστές, 
το Συµβούλιο θα πρέπει να δεσµεύει τον αγοραστή µε την προκαταβολή ποσού για κάλυψη των 
κόστων του Συµβουλίου.  Το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι αυτό δε γίνεται αποδεκτό από 
τους πελάτες του. 

Σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση των 1 800 τόνων σε κυπριακή εταιρεία, παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε σχετική αλληλογραφία, φαίνεται ότι υπήρχε αρχικά ενδιαφέρον από µέρους της 
κυπριακής εταιρείας για αγορά 9 000 τόνων πατατών στην τιµή των 35 δολαρίων τον τόνο (συν 
20 δολάρια προµήθεια), µε σκοπό την εξαγωγή τους στην Ελλάδα. Σε µεταγενέστερο στάδιο, 
όταν η διαθέσιµη ποσότητα µειώθηκε στους  4 200 τόνους, αυτή προσφέρθηκε από  το 
Συµβούλιο προς £25 τον τόνο.  Στο µεταξύ, λόγω της δωρεάν παραχώρησης ορισµένων 
ποσοτήτων σε άλλους, η διαθέσιµη ποσότητα µειώθηκε στους 1 800 τόνους, η οποία, τελικά, 
παραχωρήθηκε στην πιο πάνω εταιρεία δωρεάν.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε 
πληροφόρησε ότι η όλη προσπάθεια κατέληξε σε αποτυχία, λόγω υπαναχώρησης της εν λόγω 
εταιρείας. 

4.133.7  Παραχώρηση 530 700 κιλών πατατών εαρινής εσοδείας 1999 στους 
κτηνοτρόφους για ζωοτροφές.  Από την εαρινή εσοδεία 1999, ποσότητα 530 700 κιλών 
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πατατών των βασικών ποικιλιών «κάρα» και «ντάιαµαντ» αποφασίστηκε να παραληφθεί, αλλά 
να µην εξαχθεί, γιατί είχαν ποιοτικό πρόβληµα (rust spot ή βλάστηµα). 

Από την ποσότητα αυτή, 500 175 κιλά ποικιλίας «κάρα» µεγέθους 40-55 χιλ. καταστράφηκε 
εντελώς λόγω προσβολής τους από «λίτα» και παραχωρήθηκε σε κτηνοτρόφους για 
ζωοτροφές. 

4.133.8  Καταστροφή 100 τόνων ντόπιου πατατόσπορου.  Από µια ποσότητα 2 108 τόνων 
ντόπιου πατατόσπορου που τοποθετήθηκε στα ψυγεία, ποσότητα 100 τόνων παρέµεινε στα 
ψυγεία και το Συµβούλιο, στη συνεδρία του µε αρ. 1336, ηµεροµηνίας 15.12.98, αποφάσισε την 
καταστροφή τους γιατί δεν υπήρχε άλλη ζήτηση. 

4.133.9  Ανακαίνιση Συσκευαστηρίου Λάρνακας.  Η δαπάνη για την ανακαίνιση του 
συσκευαστηρίου πατατών στη Λάρνακα προϋπολογίστηκε στις £206.290. Λόγω επιπρόσθετων 
εργασιών που εκτελέστηκαν,  το ολικό κόστος ανήλθε στις  £303.556.  Στο µεταξύ έχουν ληφθεί 
και αξιολογηθεί προσφορές για τη διενέργεια επιπρόσθετων µετατροπών, το κόστος των 
οποίων υπολογίζεται  να ανέλθει στις £80.000. 

Η επίβλεψη των εργασιών ανακαίνισης του συσκευαστηρίου είχε ανατεθεί σε γραφείο 
αρχιτεκτόνων - συµβούλων µηχανικών, έναντι ποσού £3.700.  Λόγω των επιπρόσθετων 
εργασιών που έγιναν, η αµοιβή τους µέχρι 30.9.1999 ανήλθε στις £8.750 και αναµένεται να 
ξεπεράσει τις £9.525. Το ίδιο γραφείο έχει αναλάβει και την επίβλεψη των επιπρόσθετων  
µετατροπών που αποφασίστηκαν. 

4.133.10  Προµήθεια ξύλινων παλέτων.  Με βάση την προσφορά αρ. 30/98, το Συµβούλιο 
κατακύρωσε σε δύο προσφοροδότες την προµήθεια συνολικής ποσότητας 70 000 παλέτων 
προς £4,25 το καθένα, µε δικαίωµα εκλογής του Συµβουλίου για αγορά επιπρόσθετης 
ποσότητας 30 000  τεµαχίων στην ίδια τιµή.  Το Συµβούλιο δεν εξάσκησε το δικαίωµα αυτό 
µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία.  

Λόγω, όπως αναφέρεται, της έλλειψης ξυλείας που υπήρχε, οι δύο προσφοροδότες 
αδυνατούσαν να παραδώσουν έγκαιρα και σύµφωνα µε τους όρους των συµβολαίων  τα 
παλέτα. Το Συµβούλιο αναγκάστηκε να προχωρήσει στην αγορά ξύλινων παλέτων από 
διάφορους, χωρίς προσφορές, σε τιµές από £4,00 µέχρι £4,60 το καθένα, και 4 993  πλαστικών 
παλέτων,  στην τιµή των £4,95 το καθένα. Επίσης, ενώ είχαν παραδοθεί ελάχιστες ποσότητες 
της αρχικής προσφοράς, ανατέθηκε στον έναν από τους δύο προσφοροδότες  η προµήθεια 
επιπρόσθετης ποσότητας 38 370 τεµαχίων στην ίδια τιµή. 

Αγοράστηκαν συνολικά 122 361 τεµάχια, από τα οποία τα 102 000 τεµάχια παραλήφθηκαν από 
τον έναν από τους δύο προσφοροδότες, στον οποίο είχε αρχικά κατακυρωθεί ποσότητα 63 630 
τεµαχίων. 

Με την ολοκλήρωση της συσκευασίας, παρέµεινε απόθεµα 30 628 τεµαχίων και ζητήθηκε η 
αναβολή της παράδοσης επιπρόσθετης ποσότητας 8 000 τεµαχίων, ποσότητες οι οποίες 
διαφάνηκε ότι ήταν πέρα από τις ανάγκες του Συµβουλίου.    Το Συµβούλιο κίνησε αγωγή 
εναντίον του ενός προσφοροδότη, για τη διαφορά του κόστους αγοράς παλέτων από τρίτους σε 
ψηλότερες τιµές, ενώ για το δεύτερο προσφοροδότη δεν κινήθηκε αγωγή, κατόπι γνωµάτευσης 
του νοµικού συµβούλου, επειδή αυτός προέβη σε ικανοποιητικές διορθωτικές κινήσεις. 

4.133.11  Κατασκευή ανατροπέα και ειδικής µηχανής για συσκευασία πατατών σε jumbo 
bags.  Μετά από εισήγηση συγκεκριµένης υπεραγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου και δήλωση 
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πρόθεσης της για αγορά µέχρι 12 000 τόνων πατατών, για συσκευασία µε ειδικό τρόπο, το 
Συµβούλιο αποφάσισε στις 25.5.99 την κατασκευή ανατροπέα και ειδικής µηχανής, η οποία 
ανατέθηκε, χωρίς προσφορές και χωρίς την ετοιµασία προδιαγραφών, σε εταιρεία που 
κατασκεύασε κατά καιρούς και άλλες µηχανές συσκευασίας για το Συµβούλιο.  Το συνολικό 
κόστος κατασκευής και εγκατάστασης τους ανήλθε στις £14.000. 

Η µηχανή παραδόθηκε στις 7.6.99, χωρίς να δοκιµαστεί σε ικανοποιητικό βαθµό, αφού στο 
µεταξύ η υπεραγορά δεν ενδιαφερόταν να παραλάβει την ποσότητα των πατατών που ζήτησε 
αρχικά. Η µηχανή παρουσιάζει προβλήµατα στη λειτουργία της και χρειάζεται τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις, µέρος της ευθύνης των οποίων φέρει ο κατασκευαστής, ο οποίος όµως, για να τις 
αναλάβει, ζητά επιπλέον ποσό £4.000. 

Το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην κατασκευή νέας µηχανής ή 
στη βελτίωση της υφιστάµενης, καταβάλλοντας το επιπλέον κόστος που απαιτείται.  

4.133.12  Κατασκευή µιας νέας µηχανής συσκευασίας.  Το Συµβούλιο, ύστερα από 
εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, ενέκρινε την αγορά µιας νέας µηχανής συσκευασίας, χωρίς 
προσφορές, η οποία, όπως αναφέρθηκε, υπήρχε έτοιµη στα χέρια του κατασκευαστή, στην τιµή 
των προηγούµενων µηχανών που αγοράστηκαν από τον ίδιο κατά το 1996, και µε δικαίωµα του 
Συµβουλίου για παραγγελία ακόµα µιας µηχανής.  Το κόστος αγοράς της νέας µηχανής ήταν 
£111.485, πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή £120.404. 

Σηµειώνεται ότι στον ίδιο κατασκευαστή είχε ανατεθεί κατά το 1996, και πάλι χωρίς προσφορές, 
η κατασκευή τριών τέτοιων µηχανών, αξίας £112.485,  πλέον Φ.Π.Α., η καθεµιά. 

4.133.13  Οφειλόµενες εισφορές παραγωγών στο Ταµείο Κοινωνικών  Ασφαλίσεων για 
εργοδότηση αλλοδαπών  εργατών.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 
50.248 ηµεροµηνίας 25.8.1999, αποφάσισε όπως οι οφειλόµενες εισφορές στο Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την απασχόληση αλλοδαπών εποχιακών εργατών από 
παραγωγούς, για τα έτη 1997-1999, αποκοπούν από τις χορηγίες που τους παρέχονται. Προς 
τούτο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίµασαν ονοµαστικούς καταλόγους, µε το 
ακριβές ποσό της οφειλής από τον κάθε γεωργό, οι οποίοι διαβιβάστηκαν προς το Συµβούλιο 
µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, µε σκοπό την αποκοπή των σχετικών οφειλών. Το ποσό 
που οφείλεται ανέρχεται σε περίπου £590.000 και αφορά 719 παραγωγούς. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην προχωρήσει στην αποκοπή των οφειλών από τις πληρωµές 
προς τους παραγωγούς, που έγιναν ύστερα από την παραχώρηση σ� αυτούς οικονοµικής 
βοήθειας ύψους £4 εκ. από την Κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη ότι τούτο θα είχε ως 
αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός παραγωγών να µην πάρουν επιχορήγηση. 

4.133.14  Χρέος από Unifruit Hellas.  Η πιο πάνω εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, 
οφείλει στο Συµβούλιο το ποσό των £5.600 για αξία πατατών που αγόρασε το ∆εκέµβριο του 
1998. Η πώληση έγινε χωρίς την απαίτηση από µέρους του Συµβουλίου οποιασδήποτε 
εγγύησης, µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να µην έχει εισπραχθεί το οφειλόµενο ποσό. 

Στις 25.4.2000 δόθηκαν οδηγίες στο νοµικό σύµβουλο του Συµβουλίου για καταχώριση αγωγής 
εναντίον της πιο πάνω εταιρείας. 

4.133.15  Απαιτήσεις Συµβουλίου από την εταιρεία µεταφορών SOMAT Βουλγαρίας.  Από 
την πιο πάνω εταιρεία οφείλεται ποσό DM 9.132 (περίπου £2.691), που εκκρεµεί από το 1997, 
σχετικά µε απώλειες κατά τη µεταφορά πατατών. Σύµφωνα µε γνωµάτευση του νοµικού 
συµβούλου του Συµβουλίου, τυχόν αγωγή εναντίον της πιο πάνω ξένης εταιρείας θεωρείται 
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άσκοπη και πολυέξοδη, συστήνει όµως τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον του αντιπροσώπου 
της στην Κύπρο.  Η υπόθεση εκκρεµεί στους νοµικούς συµβούλους, χωρίς να έχουν δοθεί 
οδηγίες για καταχώριση ή όχι αγωγής.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι 
καταβάλλονται προσπάθειες είσπραξης του πιο πάνω ποσού, χωρίς πρόσθετα έξοδα 
δικαστικών µέτρων. 

4.133.16  Οφειλή Συµβουλίου στην εταιρεία Van Bon Cold Stores (U.K.) Ltd.  Το 
Συµβούλιο οφείλει στην πιο πάνω εταιρεία ποσό Stg£75.760 για αποθηκευτικά του 1994.  Το 
ποσό αυτό παραµένει σε εκκρεµότητα, επειδή το Συµβούλιο έχει απαιτήσεις από την εταιρεία, 
ύψους Stg£204.000, λόγω ζηµιών σε πατάτες, οι οποίες βρίσκονταν κάτω από την ευθύνη της.  
Στο µεταξύ η εταιρεία, η οποία είχε κινήσει νοµικές διαδικασίες εναντίον του Συµβουλίου, 
βρίσκεται τώρα υπό εκκαθάριση και, από την αλληλογραφία µεταξύ του εκκαθαριστή και των 
δικηγόρων του Συµβουλίου, φαίνεται ότι, λόγω της παρόδου µεγάλου χρονικού διαστήµατος, η 
υπόθεση πιθανόν να κλείσει, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, είτε από το ένα µέρος 
είτε από το άλλο. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, ύστερα από εισήγηση του 
νοµικού του συµβούλου στο Ηνωµένο Βασίλειο, προτίθεται να αποσύρει την απαίτηση του, 
νοουµένου ότι και η εταιρεία θα αποσύρει ταυτόχρονα την απαίτηση της εναντίον του 
Συµβουλίου. 

Μέρος Β 

4.133.17  Καταστροφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού που διαγράφηκαν ως άχρηστα.  Τα 
στοιχεία πάγιου ενεργητικού, τα οποία διαγράφηκαν ως άχρηστα από τους λογαριασµούς του 
1997 µέχρι 1999, δεν έχουν αποµακρυνθεί και καταστραφεί, µε αποτέλεσµα να µην ετοιµαστεί 
το σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής.  ΄Οπως αντιλαµβάνοµαι, αυτό προγραµµατίζεται να 
γίνει µε την ολοκλήρωση των ανακαινίσεων που γίνονται στο συσκευαστήριο Λάρνακας. 

4.133.18  Μηχανήµατα συσκευαστηρίου 

(α) Τα µηχανήµατα που παραχωρήθηκαν στα διάφορα συσκευαστήρια για τη συσκευασία 
πατατών, όπως αντιλαµβάνοµαι, έχουν καταγραφεί, εκκρεµεί όµως η σφράγιση τους από το 
Συµβούλιο και η ετοιµασία σχετικού πιστοποιητικού καταγραφής τους στο κάθε συσκευαστήριο. 

(β) ∆εν έχει διευκρινιστεί το θέµα της κυριότητας των µηχανηµάτων που αγοράζονται από τα 
συσκευαστήρια και χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία πατατών, για τα οποία το Συµβούλιο 
καταβάλλει 10% για αποσβέσεις και 9% για τόκους, πάνω στην αξία της αγοράς τους. 

4.133.19  Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά για την ΄Αµυνα της ∆ηµοκρατίας.  ∆εν 
έχει ληφθεί τελική απόφαση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, κατά πόσο το Συµβούλιο 
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω φορολογίες. 

4.133.20  Οικονοµικές ∆ιατάξεις και Κανονισµοί Αποθηκών.  Ετοιµάστηκε προσχέδιο, το 
οποίο ωστόσο δεν υποβλήθηκε στο Συµβούλιο για έγκριση. 

4.133.21  Κανονισµοί διέποντες τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού.  Ετοιµάστηκαν 
και δόθηκαν στο νοµικό σύµβουλο του Συµβουλίου, για νοµοτεχνική επεξεργασία. 

4.133.22  Χρεώστες εξωτερικού.  Το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει για το θέµα της 
ετοιµασίας συµφωνιών και εγγυήσεων από µέρους των πρώτων αγοραστών και αντιπροσώπων 
στο εξωτερικό.  

4.133.23  Λογαριασµοί χρεωστών.  Οι λογαριασµοί χρεωστών περιλαµβάνουν τα πιο κάτω 
ποσά, για τα οποία υπάρχουν διαφορές και τα οποία εκκρεµούν  για αρκετά χρόνια. 
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(α) £14.717 - Αφορά την επιχορήγηση τόκων του δανείου από τη Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα, που προκύπτει από τη διαφορά στον τρόπο υπολογισµού του τόκου. 

(β) £7.620 - Αφορά την πώληση πατατόσπορου το 1993 σε συγκεκριµένο παραγωγό. 
Επιπρόσθετα, αυτός χρωστά στο Συµβούλιο δάνειο ύψους £23.705 που πήρε το 1992, χωρίς 
να έχει µέχρι σήµερα καταβάλει οποιαδήποτε δόση. Το Συµβούλιο έχει πάρει νοµικά µέτρα για 
είσπραξη των ποσών αυτών. 

4.134  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.134.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Πρόβληµα ρευστότητας.  Το Συµβούλιο εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πολύ σοβαρό 
πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.99 ανέρχονταν σε £6,74 εκ., ενώ το κυκλοφορούν 
ενεργητικό ήταν £0,44 εκ., δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £6,3 εκ. 
'Οπως προκύπτει, η λειτουργία του Συµβουλίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνέχιση 
της παροχής οικονοµικής υποστήριξης από την Κυβέρνηση, είτε υπό µορφή χορηγίας είτε υπό 
µορφή εγγυήσεων. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Το Συµβούλιο παρουσίασε για το 1999 έλλειµµα ύψους 
£997.535, σε σύγκριση µε £807.405 το 1998.  Στις 31.12.99 το σύνολο των συσσωρευµένων 
ελλειµµάτων του Συµβουλίου ανήλθε σε £7,26 εκ., σε σύγκριση µε £6,26 εκ. το 1998. 

(γ) 'Εσοδα.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £3,24 εκ., σε σύγκριση µε £3,37 εκ. το 
1998, δηλαδή σηµείωσαν µείωση £0,13 εκ.  Αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των εισπράξεων 
από τα δικαιώµατα σφαγής, από £2,98 εκ. που ήταν το 1998 σε £2,87 εκ. το 1999.  Στα έσοδα 
περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £0,2 εκ., όπως και κατά το προηγούµενο έτος. 

(δ) 'Εξοδα.  Τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £4,24 εκ., σε σύγκριση µε £4,18 εκ.  κατά 
το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £0,06 εκ., που προήλθε κυρίως από την 
αύξηση των µισθωτών υπηρεσιών. 

(ε) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Συµβουλίου 
ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £2,30 εκ., σε σύγκριση µε £2,32 εκ.  το 1998. 

(στ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,065  0,067 
Μισθωτές Υπηρεσίες προς ΄Εξοδα 72,17%  72,11% 

4.134.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 43 µόνιµους  υπαλλήλους και 193 εργάτες 
(43 µόνιµους υπαλλήλους και 196 εργάτες το 1998), µε σύνολο απολαβών £3,06 εκ. (£664.092 
µόνιµο προσωπικό και £2.392.857 εργατικό προσωπικό), σε σύγκριση µε £3,01 εκ. το 1998 
(£658.369 µόνιµο προσωπικό και £2.353.423 εργατικό προσωπικό), δηλαδή σηµειώθηκε 
αύξηση ύψους £0,05 εκ. ή 1,7%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ηµεροµισθίων. Με 
βάση τα δεδοµένα αυτά, ο µέσος όρος ετήσιων δαπανών για κάθε µόνιµο υπάλληλο ανέρχεται 
σε £15.444, σε σύγκριση µε £15.310 το 1998, και για κάθε εργάτη £12.398, σε σύγκριση µε 
£12.007 για το 1998.  Στο σύνολο των απολαβών περιλαµβάνεται ποσό £84.664, το οποίο 
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καταβλήθηκε στο µόνιµο προσωπικό (£98.074 το 1998) για υπερωριακή απασχόληση.  Επίσης 
περιλαµβάνεται ποσό £240.305, το οποίο καταβλήθηκε στο εργατικό προσωπικό για τον ίδιο 
σκοπό (£274.908 το 1998). 

4.134.3  Αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση λόγω έκτακτης κλήσης.  Υπάλληλοι 
του Συµβουλίου, όταν καλούνται να εργαστούν υπερωριακά λόγω έκτακτης ανάγκης, 
αποζηµιώνονται µε τουλάχιστον τέσσερις ώρες υπερωριακή απασχόληση, ανεξάρτητα αν η 
απασχόληση τους ήταν για µικρότερη διάρκεια, χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνεται τέτοια 
πρόνοια στη σχετική συλλογική σύµβαση.  Σύµφωνα µε το Συµβούλιο, η αποζηµίωση για 
υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων ωρών, καταβάλλεται στους υπαλλήλους στις περιπτώσεις 
έκτακτης σφαγής βοοειδών, κυρίως, κατά τα Σαββατοκυρίακα και αργίες, λαµβανοµένης υπόψη 
της απόστασης του Κεντρικού Σφαγείου από τις πόλεις, καθώς και της υποχρέωσης του να 
ανταποκριθεί στη σχετική νοµοθεσία.  Το θέµα θα τεθεί από το Συµβούλιο για επίλυση, κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης των ετήσιων συµβάσεων µε τις συντεχνίες. 

4.134.4  Επίδοµα σκληρής/ανθυγιεινής εργασίας.  Σε αντίθεση µε τη συλλογική σύµβαση, το 
πιο πάνω επίδοµα υπολογίζεται επί των συνολικών απολαβών, αντί του βασικού µισθού.  
Συναφώς αναφέρεται ότι η καταβολή του δεν προνοείται ούτε στους Κανονισµούς, αλλά ούτε και 
στον Προϋπολογισµό γίνεται σχετική πρόνοια. 

Καταβάλλεται επίσης επίδοµα 5% πάνω στις συνολικές απολαβές, για ιδιαίτερες συνθήκες 
εργασίας, χωρίς να καθορίζεται στη σύµβαση επί ποιου ποσού υπολογίζεται και χωρίς να 
προνοείται σε Κανονισµούς του Συµβουλίου η καταβολή του.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε 
πληροφόρησε ότι, τα ωφελήµατα του προσωπικού ρυθµίζονται µέσω ελεύθερων 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο µερών και καταγράφονται στις σχετικές συλλογικές 
συµβάσεις, στις οποίες θα γίνονται σαφέστερες διατυπώσεις στο µέλλον. 

4.134.5  Αναθεώρηση δικαιωµάτων σφαγής.  Με τροποποιητικούς Κανονισµούς η Βουλή 
ενέκρινε αύξηση των δικαιωµάτων σφαγής και επιβολή δικαιωµάτων στις περιπτώσεις 
µεταφοράς σφάγιων µε όχηµα του Συµβουλίου.  Με απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Σφαγείου ανέστειλε την είσπραξη των νέων δικαιωµάτων και έκρινε ως καταλληλότερο χρόνο 
εφαρµογής του Κανονισµού το χρόνο υποβολής του προγράµµατος αναβάθµισης των 
εγκαταστάσεων του Σφαγείου,  για σκοπούς εξασφάλισης της έγκρισης της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης.  Στη σχετική Νοµοθεσία δε φαίνεται να παρέχεται τέτοια εξουσία στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συζητεί 
το θέµα αναπροσαρµογής των τελών σφαγής, ώστε αυτά να συνάδουν µε τα εγκριθέντα από τη 
Βουλή τέλη και ότι η µη εφαρµογή τους µέχρι σήµερα οφείλεται στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 
υφίσταται το Συµβούλιο από τα Κοινοτικά Σφαγεία. 

4.134.6  Θέµατα που αναφέρονται στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(α) ∆ιορισµός Ερευνώντα Λειτουργού.  ΄Υστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Σφαγείου, διορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Λειτουργός για διερεύνηση 
παραπτωµάτων, στα  οποία πιθανόν, κατά την άποψη του Συµβουλίου, να περιέπεσαν 
διευθυντικά στελέχη του Συµβουλίου. 

(β) Αστυνοµική έρευνα.  Για πιθανά παραπτώµατα, σε σχέση µε οικονοµικά θέµατα, 
διεξάγεται αστυνοµική έρευνα εναντίον ανώτερων στελεχών του Συµβουλίου.  Η αστυνοµική 
έρευνα διεξάγεται µετά από συγκεκριµένες καταγγελίες προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Στο 
µεταξύ τέθηκαν σε διαθεσιµότητα από 2.6.2000 δυο διευθυντικά στελέχη του Συµβουλίου. 
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(γ) ∆ιορισµός Συµβούλου και Επιτηρητή.  Μετά από διαπίστωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ότι το Σφαγείο δε διοικείται σωστά, διορίστηκε Σύµβουλος και Επιτηρητής, πάνω σε 
προσωρινή βάση,  µε σκοπό να επιτηρεί τη λειτουργία του Σφαγείου, ο οποίος, από 2.6.2000, 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτελεί και καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή. 

4.134.7  Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός του έτους 1999 δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 
Προϋπολογισµών) Τροποποιητικό Νόµο αρ. 186/91, ηµερ. 1.11.91. 

4.134.8  Οφειλόµενες δόσεις δανείων.  Λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει, το Συµβούλιο αδυνατεί να καταβάλει από το 1989 τις τοκοχρεολυτικές δόσεις 
δανείων σε τράπεζες και την Κυβέρνηση, ύψους £4.704.555.  Με την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου αρ. 51.465, ηµερ. 22 και 23.3.2000, εγκρίθηκε η ενοποίηση του συνόλου των 
οφειλών του Σφαγείου, οι οποίες ανέρχονταν σε περίπου £8,3 εκ., και η παραχώρηση από τους 
∆ανειστικούς Επιτρόπους ανάλογου δανείου, µε µειωµένο επιτόκιο και 20 χρόνια περίοδο 
αποπληρωµής. 

4.134.9  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων του Συµβουλίου.  Μέχρι 
σήµερα το Ταµείο λειτουργεί βάσει Κανονισµών που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Κεντρικού Σφαγείου.  Ο έλεγχος του Ταµείου διενεργήθηκε από ιδιώτη ελεγκτή, παρόλο που 
η απάντηση σε σχετικό αίτηµα του Συµβουλίου για έλεγχο από την Υπηρεσία µου ήταν θετική, 
νοουµένου ότι οι σχετικοί Κανονισµοί θα τύγχαναν της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου, 
κάτι που ακόµη δεν έχει προωθηθεί.  ΄Οπως µου έχει αναφερθεί, το θέµα θα τεθεί ενώπιον του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σφαγείου, για λήψη απόφασης. 

4.134.10  Επιβολή προστίµου λόγω καθυστέρησης στην πληρωµή των εισφορών 
κοινωνικών ασφαλίσεων και φόρου εισοδήµατος.  Λόγω καθυστέρησης στην πληρωµή των 
οφειλόµενων ποσών, το Συµβούλιο επιβαρύνθηκε και για το 1999 µε πρόστιµο £4.478 για τις 
εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και £9.687 για φόρο εισοδήµατος. Η καθυστέρηση στην 
πληρωµή των οφειλόµενων ποσών είναι άµεσο αποτέλεσµα του προβλήµατος ρευστότητας 
που το Συµβούλιο αντιµετωπίζει για σειρά ετών.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε 
ότι, µε την ενοποίηση των δανείων, τα καθυστερηµένα ποσά θα αποπληρωθούν. 

4.134.11  Προσφορές.  ∆ε γίνεται σωστή ενηµέρωση του µητρώου προσφορών µε τις αγορές 
προµηθειών, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο έλεγχος των ποσοτήτων που 
παραλήφθηκαν, σε σχέση µε τις παραγγελθείσες. 

Για αρκετές προσφορές γίνεται µόνο γενική και όχι λεπτοµερής περιγραφή των προδιαγραφών, 
µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση το Συµβούλιο Προσφορών να αξιολογήσει σωστά τις 
προσφορές που υποβάλλονται. 

Επειδή οι Κανονισµοί Προσφορών, όπως εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις, κενά και αδυναµίες, εισηγήθηκα την αναθεώρηση τους, ώστε 
να συνάδουν µε τον περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο και Κανονισµούς.  Ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σφαγείου, µε απόφαση του 
ηµεροµηνίας 3.9.99, έχει αναβαθµίσει την Επιτροπή Προσφορών, ώστε αυτή να αποτελείται 
από τρία µέλη του και πρόθεση του είναι να εφαρµόσει τους νέους ∆ηµοτικούς Κανονισµούς 
Προσφορών που ετοιµάζονται από την ΄Ενωση ∆ήµων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία. 

4.134.12  Αναβάθµιση εγκαταστάσεων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του 
αρ. 51.465 ηµερ.  22 και 23.3.2000, ενέκρινε την παραχώρηση στο Κεντρικό Σφαγείο του 
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ποσού των £1.065.000, για αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του και για εναρµόνιση του µε τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και ποσού £300.000 για αντιµετώπιση του προβλήµατος 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Μέρος Β 

4.134.13  Συµβόλαιο για πώληση εντέρων.  ΄Οπως ανέφερα στην ΄Εκθεση µου για το 1998, 
από σχετική έρευνα αναφορικά µε το πιο πάνω συµβόλαιο, η οποία διεξήχθηκε µετά από 
παράκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Συντήρηση/επιδιόρθωση µηχανηµάτων διαχωρισµού των εντέρων.  Παρόλο που 
σύµφωνα µε τον όρο 10 του συµβολαίου τα έξοδα συντήρησης/επιδιόρθωσης των 
µηχανηµάτων διαχωρισµού των εντέρων έπρεπε να βαρύνουν τον αγοραστή, τα έξοδα αυτά 
καταβάλλονταν από το Σφαγείο.  Ο λογαριασµός του αγοραστή άρχισε να χρεώνεται µε τα πιο 
πάνω έξοδα από 1.7.98, τακτική που ακολουθείται και µε το νέο αγοραστή. 

(β) Κατανάλωση νερού.  Ενώ, σύµφωνα µε το συµβόλαιο, το κόστος του νερού που 
καταναλώνουν οι µηχανές διαχωρισµού εντέρων βαρύνει τον αγοραστή, δεν υπήρχε ξεχωριστός 
µετρητής νερού για τις µηχανές αυτές, ώστε να γίνεται η ανάλογη χρέωση.  Στον αγοραστή 
χρεωνόταν µόνο η κατανάλωση νερού που παρεχόταν σε άλλες εγκαταστάσεις, εκτός του 
Σφαγείου, και σε τιµή ψηλότερη της κανονικής, ώστε να καλύπτεται και η παροχή νερού στις 
µηχανές διαχωρισµού των εντέρων.  Επειδή η διευθέτηση αυτή, σύµφωνα µε εκτίµηση της 
Υπηρεσίας µου, ήταν σε βάρος του Σφαγείου, εισηγήθηκα την εγκατάσταση ξεχωριστών 
µετρητών νερού.  Οι µετρητές αυτοί τοποθετήθηκαν το Σεπτέµβριο 1998, χωρίς όµως να γίνεται 
η ανάλογη χρέωση στον αγοραστή.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, από το Νοέµβριο 1999 ο 
αγοραστής χρεώνεται ανελλιπώς µε βάση τις ενδείξεις των µετρητών νερού. 

(γ) Κατανάλωση ρεύµατος.  Ενώ, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, το κόστος 
κατανάλωσης ρεύµατος από τις πιο πάνω µηχανές βαρύνει τον αγοραστή, ωστόσο η χρέωση 
γινόταν µε ένα πάγιο ποσό £70 το µήνα.  Εισηγήθηκα την εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή για 
καταµέτρηση/χρέωση της πραγµατικής κατανάλωσης ρεύµατος.  Ο µετρητής εγκαταστάθηκε, 
χωρίς όµως το Σφαγείο να αλλάξει τον τρόπο χρέωσης του ρεύµατος που καταναλώνει ο 
αγοραστής.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, από το Νοέµβριο του 1999 η κατανάλωση ρεύµατος 
χρεώνεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των µετρητών. 

(δ) Καταστραµµένα έντερα.  Τα καταστραµµένα έντερα καταµετρούνται καθηµερινά και 
καταχωρίζονται σε ειδική κατάσταση, η οποία υπογράφεται από υπάλληλο και το ∆ιευθυντή του 
Σφαγείου.  Εισηγήθηκα τη χρήση ειδικού εντύπου, το οποίο να εκδίδεται καθηµερινά για τα 
καταστραµµένα έντερα και να υπογράφεται από υπάλληλο του Σφαγείου και εκπρόσωπο του 
αγοραστή.  Επίσης, ο ∆ιευθυντής του Σφαγείου ή εκπρόσωπος του να προβαίνει καθηµερινά σε 
σχετικό έλεγχο.  Η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 

Σχετικά µε την ορθή εφαρµογή του πιο πάνω συµβολαίου, το Συµβούλιο διόρισε ερευνητική 
επιτροπή, το πόρισµα της οποίας παραπέµφθηκε στη Νοµική Υπηρεσία, η οποία, κατόπι 
σχετικής επεξεργασίας, το παρέδωσε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου εκκρεµεί η διαδικασία 
πειθαρχικής δίωξης.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, στο νέο συµβόλαιο που ισχύει από το 
Νοέµβριο του 1999, δεν προνοείται αποζηµίωση του αγοραστή για καταστραµµένα έντερα. 

4.134.14  Ταµείο Ευηµερίας Προσωπικού του Συµβουλίου.  Παρατηρήθηκε ότι για τη 
λειτουργία του Ταµείου δεν έχουν θεσπιστεί Κανονισµοί, όπως προβλέπεται στους περί 
Σφαγείων Νόµους.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, το Ταµείο Ευηµερίας Προσωπικού του 
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Σφαγείου, λειτουργεί µε βάση καταστατικό που έχει εγκριθεί από τον ΄Εφορο Σωµατείων, και 
παρόµοια διευθέτηση έχει ήδη εφαρµοστεί από το ∆ήµο Λευκωσίας και άλλους ∆ηµόσιους 
Οργανισµούς.  ΄Οµως, πρόθεση του Σφαγείου είναι να ζητήσει νοµική συµβουλή και στην 
ανάγκη να αποταθεί για θέσπιση Κανονισµών. 

4.135  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ 
Μέρος Α 

4.135.1  Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά.  Τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας 
ανταποκρίνονται πλήρως από το 1995 στις φορολογικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.135.2  Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.  Ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος των 
δραστηριοτήτων των Συµβουλίων επιβάλλει τη δηµιουργία καλά οργανωµένων Τµηµάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου, στελεχωµένων µε κατάλληλο, έµπειρο και προσοντούχο προσωπικό, και 
την ετοιµασία προγραµµάτων εργασίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

4.135.3  Αγορά νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων- Εκκρεµείς υποχρεώσεις.  Οι 
συνολικές οφειλές των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 
ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £15,6 εκ.   Ποσό £6,2 εκ. δεν περιλαµβάνεται στους αντίστοιχους 
λογαριασµούς των Συµβουλίων, επειδή αντιπροσωπεύει αύξηση της τιµής αγοράς νερού από 
27 σεντ το κυβ. µ. σε 33,5  σεντ το κυβ. µ., την οποία τα Συµβούλια δεν αποδέχονται. Ποσό 
£6,9 εκ. παρουσιάζεται στους λογαριασµούς, αλλά αυτό δε γίνεται αποδεκτό, για τους εξής 
λόγους: 

(α) Το νερό που προµήθευσε το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού (£5,8 εκ.) στο Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας Λεµεσού τιµολογήθηκε προς 33,5 σεντ το κυβ. µ., ενώ οι εγκριµένες τιµές 
πώλησης προς τους καταναλωτές είναι κατά πολύ χαµηλότερες. 

(β) Το νερό αξίας £1,1 εκ., το οποίο αντλήθηκε από ένδεκα συνολικά γεωτρήσεις στη 
Γερµασόγεια, τιµολογείτο µέχρι 31.5.98 προς 3,7 σεντ το κυβ. µ. και από 1.6.98 προς 33,5 σεντ 
το κυβ. µ., χρεώσεις που δεν αποδέχεται το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού.  
Προβάλλεται επίσης η απαίτηση από το Συµβούλιο, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να παρέχει το νερό 
αυτό  δωρεάν, ως αντιστάθµισµα των ζηµιών που προκλήθηκαν σ� αυτό από την απώλεια των 
πηγών προµήθειας νερού, λόγω της κατασκευής του Φράγµατος Κούρρη στην ΄Αλασσα. 

4.135.4  Αντικανονική πώληση νερού.  Συνεχίστηκε και κατά το 1999 η πώληση νερού σε 
περιοχές εκτός των ορίων προµήθειας νερού από τα Συµβούλια, µε βάση τις διατάξεις του 
Νόµου.  Εξέφρασα την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες είναι αντικανονικές, επειδή οι περιοχές αυτές 
είναι εκτός των ορίων προµήθειας νερού των Συµβουλίων και η τιµή πώλησης είναι ψηλότερη 
από εκείνη που χρεώνεται στους καταναλωτές τους.  Εισηγήθηκα να µελετηθεί η πιθανότητα 
ένταξης των εν λόγω περιοχών στα όρια των Συµβουλίων, µε κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση. 

4.135.5  Πρόωρη αφυπηρέτηση µε την παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Σε 
µέλη του προσωπικού των Συµβουλίων, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για πρόωρη 
αφυπηρέτηση, παραχωρούνται δύο πρόσθετες προσαυξήσεις, πέρα από την ανώτατη βαθµίδα 
της κλίµακας τους, χωρίς να υπάρχει στη νοµοθεσία και στα σχέδια υπηρεσίας σχετική πρόνοια 
που να επιτρέπει την παραχώρηση των προσαυξήσεων αυτών. 

4.135.6  Προσλήψεις/προαγωγές σε θέσεις πρώτου διορισµού και προαγωγής.  Σε 
αντίθεση µε τις πρόνοιες των υφιστάµενων Κανονισµών και των Σχεδίων Υπηρεσίας, 
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συνεχίζεται η τακτική της πρόσληψης ή/και προαγωγής σε θέσεις πρώτου διορισµού και 
προαγωγής, χωρίς οι θέσεις αυτές να έχουν προηγουµένως δηµοσιευτεί. 

4.135.7  Προσφορές.  ΄Εχω εισηγηθεί τη βελτίωση του τρόπου ταξινόµησης και αρχειοθέτησης, 
τόσο των προσφορών, όσο και των συµβολαίων, καθώς επίσης και την τήρηση ειδικά 
διαρρυθµισµένων µητρώων, για παρακολούθηση της πιστής και σωστής εκτέλεσης των 
προσφορών.  Εισηγήθηκα επίσης την ετοιµασία και υποβολή για έγκριση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 40(1)(η) και (2) του περί Υδατοπροµήθειας Νόµου (Κεφ. 350), εκσυγχρονισµένων 
Κανονισµών Προσφορών, λαµβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες των περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµων και Κανονισµών. 

Μέρος Β 

4.135.8  Σύσταση και λειτουργία Ταµείων.  ∆εν έχουν ακόµη θεσπιστεί Κανονισµοί που να 
διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των Ταµείων Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, Ευηµερίας 
κ.τ.λ., όπως προνοεί το άρθρο 14(3) του περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικών και ΄Αλλων 
Περιοχών) Νόµου (Κεφ. 350). 

4.135.9  Οργανικές θέσεις Συµβουλίων.  Παρατηρήθηκαν και πάλι περιπτώσεις µη 
εφαρµογής των προνοιών του άρθρου 14(1) του περί Υδατοπροµήθειας (Τροποποιητικού) 
Νόµου 172/88, που καθορίζει ότι η δηµιουργία νέων θέσεων και σχεδίων υπηρεσίας πρέπει να 
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Ως αιτιολογία δίνεται το γεγονός ότι οι νέες θέσεις 
περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις, οι οποίες τυγχάνουν της έγκρισης και 
του Υπουργικού Συµβουλίου. 

4.135.10  Κανονισµοί Αποθήκης και Οικονοµικές Οδηγίες.  ∆εν έχουν ακόµη υποβληθεί στο 
Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση και δηµοσίευση οι Κανονισµοί Αποθήκης και οι Οικονοµικές 
Οδηγίες που υιοθέτησαν και εφαρµόζουν τα Συµβούλια, σε αντίθεση µε το άρθρο 40(1)(η) και 
(2) του περί Υδατοπροµήθειας Νόµου (Κεφ. 350). 

4.135.11  Εκπτώσεις στους λογαριασµούς νερού.  Τα Συµβούλια εξακολουθούν να 
εγκρίνουν εκπτώσεις στους καταναλωτές, λόγω διαρροών σε υπόγειες εγκαταστάσεις, παρόλο 
που οι ισχύοντες Κανονισµοί δεν προβλέπουν οτιδήποτε για το θέµα αυτό.  ΄Ολα τα Συµβούλια 
έχουν περιλάβει σαφή πρόνοια σε νέους τροποποιητικούς Κανονισµούς, οι οποίοι δεν έχουν 
εγκριθεί ακόµα. 

4.136  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

4.136.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £270.445, σε σύγκριση µε 
£255.376 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £5.653.168, σε σύγκριση µε £4.945.251 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε  αύξηση κατά £707.917, που οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες πωλήσεις νερού, την 
παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές και στην επιστροφή φόρου προστιθέµενης αξίας ύψους 
£191.353, για τα έτη 1993 -1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £5.923.613, σε σύγκριση µε £5.200.627 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £722.986, που οφείλεται κυρίως στο αυξηµένο κόστος πωλήσεων νερού 
και στην αυξηµένη εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 
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(δ) Εκκρεµείς υποχρεώσεις.  Ποσά £697.915 και £3.927.985, που αντιπροσωπεύουν την 
αύξηση της τιµής αγοράς νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, για την περίοδο 1.1.90-
31.12.91 και 1.1.94 - 31.12.99, αντίστοιχα, δεν περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς.  Το 
Συµβούλιο δεν αποδέκτηκε την πληρωµή των ποσών αυτών, γιατί η αύξηση των τελών 
πώλησης νερού στους καταναλωτές εγκρίθηκε, µε καθυστέρηση, στις 27.12.91, για την πρώτη 
περίπτωση, ενώ για τη δεύτερη, παρόλο που ζητήθηκε έγκαιρα η αύξηση των τελών πώλησης 
νερού, αυτή δεν εγκρίθηκε ακόµη. 

(ε) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 1,60 

 
1,96 

Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα)΄Ετους προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (3,56%) 

 
(3,45%) 

4.136.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 134 πρόσωπα και οι δαπάνες για µισθούς, 
επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία ήταν £2.546.467, σε σύγκριση µε 
£2.199.433 το 1998. 

4.136.3  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.99 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
για δάνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους ανέρχονταν σε £970.695. 

4.136.4  Απώλεια νερού.  Το ποσοστό της απώλειας νερού µεταξύ της ποσότητας που 
αγοράστηκε και αυτής που πωλήθηκε ήταν 16,43%, σε σύγκριση µε 10,47% το 1998. 

4.136.5  Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου.  Ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος εργασιών του 
Συµβουλίου επιβάλλει τη σταδιακή βελτίωση και επέκταση των προγραµµάτων ελέγχου, έτσι 
ώστε να καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας του Συµβουλίου.  Η λειτουργία του 
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου αναµένεται να τεθεί πάνω σε µια πιο οργανωµένη βάση, µε την 
πλήρωση της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή που προκηρύχθηκε πρόσφατα. 

4.136.6  Πρόωρη αφυπηρέτηση µε την παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Σε 
τρία µέλη του προσωπικού του Συµβουλίου, τα οποία αφυπηρέτησαν πρόωρα αρχές του 2000, 
παραχωρήθηκαν δύο πρόσθετες προσαυξήσεις, πέρα από την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας 
τους, χωρίς να υπάρχει στη νοµοθεσία και στα σχέδια υπηρεσίας σχετική πρόνοια που να 
επιτρέπει την παραχώρηση των προσαυξήσεων αυτών. 

4.136.7  Προσλήψεις/προαγωγές.  Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν προσλήψεις/ 
προαγωγές, σε θέσεις πρώτου διορισµού και προαγωγής, χωρίς να γίνει σχετική δηµοσίευση 
των θέσεων, σε αντίθεση µε τις πρόνοιες των υφιστάµενων Κανονισµών και των Σχεδίων 
Υπηρεσίας. 

4.136.8  Πώληση νερού σε περιοχές εκτός των ορίων του Συµβουλίου.  Το Συµβούλιο 
συνέχισε και κατά το 1999 την παροχή νερού σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων 
υδατοπροµήθειας του Συµβουλίου, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του σχετικού Νόµου, στην τιµή 
των 27 σεντ το κυβ.µ., όση δηλαδή είναι και η τιµή αγοράς του από το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων.  Εξέφρασα την άποψη ότι η πιο πάνω ενέργεια του Συµβουλίου είναι αντικανονική, 
επειδή οι περιοχές αυτές είναι εκτός των ορίων υδατοπροµήθειας και η τιµή πώλησης είναι 
ψηλότερη εκείνης µε την οποία χρεώνονται οι καταναλωτές του.  Εισηγήθηκα να µελετηθεί η 
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πιθανότητα ένταξης των εν λόγω περιοχών στα όρια του Συµβουλίου, µε κατάλληλη νοµοθετική 
ρύθµιση. 

4.136.9  Υδροδότηση Νέου Σταδίου ΓΣΠ.  Οι δαπάνες για τη σύνδεση του Νέου ΓΣΠ µε τον 
αγωγό του Συµβουλίου, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα αξιοποίησης γης και όγκου οικοδοµής, 
ύψους £58.256, δεν έχουν καταβληθεί ακόµη από την Κυβέρνηση, σε αντίθεση µε την πρόνοια 
της παραγράφου 6 της συµφωνίας εκχώρησης µεταξύ του ΓΣΠ και της Κυβέρνησης, η οποία 
αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση αναλαµβάνει όπως µεταφέρει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό εις την εν 
λόγω έκταση γης». 

4.136.10  Προσφορές.  ΄Εχω εισηγηθεί τη βελτίωση του τρόπου ταξινόµησης και 
αρχειοθέτησης, τόσο των προσφορών, όσο και των συµβολαίων, καθώς επίσης και την τήρηση 
ειδικά διαρρυθµισµένων µητρώων, για παρακολούθηση της σωστής και πιστής εκτέλεσης των 
προσφορών.  Εισηγήθηκα επίσης την ετοιµασία και υποβολή για έγκριση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 40(1)(η) και (2) του Νόµου, εκσυγχρονισµένων Κανονισµών Προσφορών, λαµβάνοντας 
υπόψη και τις πρόνοιες των περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµων και Κανονισµών. 

4.136.11  Χρεώστες καταναλωτές.  Το υπόλοιπο του λογαριασµού για τους χρεώστες 
καταναλωτές ήταν £721.325, σε σύγκριση µε £866.261 το 1998.  Αυτό περιλαµβάνει τους 
λογαριασµούς της τελευταίας περιόδου του 1999 (£360.047) και λογαριασµούς καταναλωτών, 
των οποίων η παροχή νερού έχει αποσυνδεθεί. 

Μέρος Β 

4.136.12  Προµήθεια νερού στους Τουρκοκύπριους κατοίκους Λευκωσίας.  Η αξία του 
νερού που προµήθευσε το Συµβούλιο στους Τουρκοκύπριους κατοίκους Λευκωσίας από το 
1963 µέχρι 31.12.81 ήταν £1.779.330.  Το ποσό αυτό δεν έχει εισπραχθεί, ούτε και 
παρουσιάζεται στους λογαριασµούς του Συµβουλίου.  Από 1.1.82 τη δαπάνη για την προµήθεια 
του νερού στους Τουρκοκύπριους κατοίκους Λευκωσίας επιβαρύνεται η Κυβέρνηση. 

4.137  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Α 

4.137.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £1.542.482, σε σύγκριση 
µε £1.236.462 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £2.642.827, σε σύγκριση µε £2.644.111 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε µείωση  £1.284. 

 (γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £4.185.309, σε σύγκριση µε £3.880.573 το 1998, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £304.736, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους αγοράς νερού, 
των γενικών και λειτουργικών εξόδων, καθώς και των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των 
στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999  1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,20  0,27 
Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα) ΄Ετους προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (32,54%) 

 
(13,74%) 
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4.137.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 106 πρόσωπα και οι δαπάνες για µισθούς, 
επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία ήταν £1.709.993, σε σύγκριση µε 
£1.700.732 το προηγούµενο έτος. 

4.137.3  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.99 το Συµβούλιο χρωστούσε στους 
∆ανειστικούς Επιτρόπους και την Κυβέρνηση δάνεια συνολικού ύψους £677.701. 

4.137.4  Απώλεια νερού.  Η απώλεια νερού το 1999 ήταν 0,86 εκ.  κυβ. µέτρα ή 8,71%, σε  
σύγκριση  µε  1,17  εκ. κυβ. µέτρα ή 12,78% το 1998. 

4.137.5  Αγορά νερού από το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων.  
Για την περίοδο 11.4.94 µέχρι 31.12.99 το Συµβούλιο προµηθεύτηκε περίπου 27,5 εκ. κυβ. 
µέτρα νερού από το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού, το οποίο αποδέκτηκε προκαταρκτικά την παροχή 
προς το Συµβούλιο ετήσιας ποσότητας νερού 1,7 εκ.  κυβ. µέτρα, χωρίς επιβάρυνση, λόγω 
απώλειας των πηγών προµήθειας νερού στην περιοχή 'Αλασσας, λόγω της κατασκευής του 
Φράγµατος Κούρρη.  Για ποσότητα νερού 17,26 εκ. κυβ. µέτρων, παρουσιάζεται στους 
λογαριασµούς οφειλή προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ύψους £5.783.206, παρόλο που το 
Συµβούλιο δεν έχει αποδεχθεί το ύψος της τιµής αγοράς του νερού. 

4.137.6  Τέλη και δικαιώµατα.  ΄Εχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις είσπραξης τελών και 
δικαιωµάτων χωρίς αυτά να προνοούνται στους Κανονισµούς.  Εκκρεµεί από το 1995 ενώπιον 
της Βουλής των Αντιπροσώπων η έγκριση εκσυγχρονισµένων Κανονισµών του Συµβουλίου. 

4.137.7  Οφειλή £118.081 από το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου.  Η συνολική αξία του νερού που 
το Συµβούλιο παραχώρησε στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου στην τιµή των 35 σεντ το κυβ.µ., η 
οποία και οφείλεται, ήταν, στις 31.12.99,  £118.081.  Εξέφρασα την άποψη ότι η πιο πάνω 
ενέργεια του Συµβουλίου είναι αντικανονική, επειδή ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου είναι εκτός της 
περιοχής προµήθειας νερού από το Συµβούλιο, µε βάση τις διατάξεις του Νόµου, και η τιµή 
πώλησης είναι ψηλότερη εκείνης µε την οποία χρεώνονται οι καταναλωτές του.  Εισηγήθηκα να 
µελετηθεί η πιθανότητα ένταξης του πιο πάνω ∆ήµου στην περιοχή του Συµβουλίου, µε 
κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Συµβουλίου, άρχισαν ήδη και συνεχίζονται οι επαφές 
µεταξύ του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας και του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. 

4.137.8  Συντάξεις και φιλοδωρήµατα.  Μεγάλος αριθµός υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν 
µετά την 1.1.82, ηµεροµηνία εφαρµογής των Κανονισµών του Ταµείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων, δεν κατέβαλαν εισφορές στο Ταµείο Χηρών και Ορφανών για την περίοδο 
υπηρεσίας τους από 1.1.82 µέχρι την αφυπηρέτηση τους, η οποία λογίζεται ως περίοδος 
υποχρεωτικών εισφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 των σχετικών Κανονισµών. 

4.137.9  Οικονοµική συνεισφορά £8.000 στους ∆ήµους Λεµεσού, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω 
Πολεµιδιών και Αγίου Αθανασίου.  Το Συµβούλιο επανέλαβε και κατά το 1999 την οικονοµική 
συνεισφορά στον καθένα από τους πιο πάνω ∆ήµους. Εξέφρασα την άποψη ότι τέτοιες 
δαπάνες είναι αντικανονικές, επειδή δεν καλύπτονται από το νόµο και είναι αντίθετες µε τους 
σκοπούς του Συµβουλίου. 

4.137.10  Αίτηση από εταιρεία για υδροδότηση διαχωρισµού οικοπέδων στη Μέσα 
Γειτονιά-Φασούλα.  Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του Τµήµατος Μελετών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Συµβουλίου, ανερχόταν στο 
ποσό των £257.640.  Στην εκτίµηση δεν περιλαµβάνεται το κόστος της απαιτούµενης 
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επέκτασης του αγωγού Λεµεσού-Φασούλας, που στις 31.12.99 ανερχόταν στο ποσό των 
£45.631, πλέον Φ.Π.Α. και τµηµατικά δικαιώµατα.    Μέχρι σήµερα κατατέθηκε µόνο το ποσό 
των £129.600.  Για τις ανάγκες υδροδότησης των πιο πάνω οικοπέδων τοποθετήθηκε αγωγός, 
ο οποίος συνδέθηκε µε τον αγωγό Λεµεσού-Φασούλας και επεκτάθηκε προς το σηµείο 27Ε, 
όπου κατασκευάστηκε δεξαµενή χωρητικότητας 500 µ3  πάνω σε χαλίτικη γη.  Το µέρος του 
αγωγού που καλύπτει την απόσταση από το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού του Τµήµατος Αναπτύξεως 
Υδάτων µέχρι το σηµείο επαφής µε τον αγωγό προς τα οικόπεδα της αιτήτριας εταιρείας, 
συνολικής δαπάνης ύψους περίπου £23.290, κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρχει άµεση ανάγκη 
εξυπηρέτησης οποιουδήποτε. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρµόστηκαν οι πρόνοιες των 
σχετικών Κανονισµών, γιατί έγινε έναρξη των εργασιών προτού εξασφαλιστεί ολόκληρο το 
ποσό που απαιτείτο και γιατί το Συµβούλιο ανέλαβε αντικανονικά σηµαντικό µέρος της όλης 
δαπάνης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας σε συνεδρία του, στις 28.7.2000, 
αποφάσισε τη διενέργεια εσωτερικής διοικητικής έρευνας, διορίζοντας ταυτόχρονα διµελή 
επιτροπή µε όρους εντολής να µελετήσει σε βάθος και πλήρως τις πληροφορίες, οι οποίες 
περιήλθαν σε γνώση του Συµβουλίου, ότι δηλαδή, µεταξύ άλλων, το Συµβούλιο ή ο ∆ιευθυντής 
µε οποιοδήποτε τρόπο ενήργησαν, ώστε η υδροδότηση του πιο πάνω διαχωρισµού να τύχει 
ευνοϊκής ή αντικανονικής µεταχείρισης και να υποβάλει έκθεση σύντοµα. 

4.137.11  Ταµείο Προνοίας του Προσωπικού του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού.  
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου Προνοίας προέβη κατά το 1999 σε αγορά µετοχών 
δηµόσιων εταιρειών, σε αντίθεση µε την πρόνοια του άρθρου 16(2) των Κανονισµών, το οποίο 
καθορίζει ότι τα σε πίστη του Ταµείου ποσά επενδύονται σε τέτοια χρεόγραφα, όπως η 
Επιτροπή ήθελε αποφασίσει. 

Σε αντίθεση µε τις πρόνοιες των άρθρων 14 και 15 των περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και 
΄Αλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα) Κανονισµών του Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αναγνώρισε την προϋπηρεσία του ∆ιευθυντή του Συµβουλίου στην Επιτροπή 
Σιτηρών Κύπρου από 15.7.76-23.10.80.  

Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου Προνοίας δεσµεύτηκε και επέστρεψε στις 23.6.2000, σε 
µέλος του Ταµείου Προνοίας που αφυπηρέτησε στις 30.4.2000 τις συνεισφορές του µε βάση τις 
τιµές των µετοχών στις 31.12.99.  Εξέφρασα την άποψη ότι τέτοιου είδους επιλεκτικές 
αποφάσεις δεν εκφράζουν σωστή οικονοµική διαχείριση και δε συµβάλλουν στη βιωσιµότητα 
του Ταµείου, ώστε να µπορεί τούτο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε περίπτωση νέων 
αφυπηρετήσεων ή και άσκησης επιλογής από πλευράς µελών να αφυπηρετήσουν µε βάση το 
Σχέδιο Συντάξεων. 

Εισηγήθηκα ότι θα ήταν προς το συµφέρον του Ταµείου, αν οι εισφορές επιστρέφονται µε βάση 
τις τρέχουσες τιµές κατά την ηµέρα της αφυπηρέτησης κάθε µέλους. 

Εισηγήθηκα επίσης όπως υποβληθεί, χωρίς καθυστέρηση, για έγκριση, πρόταση τροποποίησης 
του Κανονισµού 16(2), ώστε να παρέχεται το δικαίωµα επενδύσεων και σε µετοχές δηµόσιων 
εταιρειών. 

Μέρος Β 

4.137.12  ∆ικαιώµατα άντλησης νερού από διατρήσεις Γερµασόγειας.  Το Συµβούλιο 
καθυστερεί να καταβάλει τα δικαιώµατα που οφείλονται στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για την 
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άντληση νερού από τις διατρήσεις Γερµασόγειας, γιατί εκκρεµεί η διευθέτηση των 
αποζηµιώσεων προς το Συµβούλιο, αναφορικά µε την απώλεια των πηγών προµήθειας νερού 
της περιοχής  'Αλασσας, λόγω της κατασκευής του Φράγµατος Κούρρη.  Το ύψος των 
δικαιωµάτων αυτών, που οφείλονταν µέχρι 31.12.99, ήταν £1.111.089.  ΄Οπως έχω 
πληροφορηθεί, η τριµερής επιτροπή που συστάθηκε για να µελετήσει το θέµα έχει υποβάλει 
προσχέδιο συµφωνίας, για υποβολή και έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

4.137.13  Μηχανογράφηση υπηρεσιών.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η διευθέτηση του θέµατος 
που αφορά τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προσφοροδότη για µηχανογράφηση των 
εργασιών του Συµβουλίου.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον 
Πρόεδρο, αν κριθεί αναγκαίο, να προχωρήσει µε τη διαδικασία τερµατισµού της συνεργασίας 
και λήψης µέτρων εναντίον του προσφοροδότη, για αθέτηση συµβολαίου. 

4.138  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Μέρος Α 

4.138.1  Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £344.035, σε σύγκριση 
µε £319.654 το 1998.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται κρατική χορηγία από τον Προϋπολογισµό 
του Τ.Α.Ε.Π., ύψους £236.205, και έσοδα από απασχόληση προσωπικού του Συµβουλίου σε 
άλλες Υπηρεσίες, ύψους £84.416.  Tα  αντίστοιχα έξοδα ανήλθαν σε £344.035. 

4.138.2  Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.  Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό στις 31.12.99 περιλαµβάνουν µόνο τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών που έχουν δηµιουργηθεί µετά τις 14.8.74, επειδή τα σχετικά βιβλία και οι 
λογαριασµοί για την περίοδο πριν από τις 14.8.74 έχουν εγκαταλειφθεί στην Αµµόχωστο, ως 
αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής. 

4.138.3  Προσωπικό.  Το προσωπικό του Συµβουλίου ήταν οκτώ υπάλληλοι.  Εκτός από το 
Λογιστή του Συµβουλίου, ο οποίος αφιερώνει περίπου 50% του χρόνου του για τις εργασίες του 
Συµβουλίου, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο απασχολείται στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας 
Λάρνακας, οι υπόλοιποι επτά είναι αποσπασµένοι στα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λεµεσού 
και Λάρνακας και σε διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Οι δαπάνες για µισθούς, εργοδοτικές 
εισφορές στα διάφορα Ταµεία και άλλα ωφελήµατα των πιο πάνω υπαλλήλων ανήλθαν στις 
£168.908. 

4.138.4  Εκκρεµείς υποχρεώσεις.  Στους λογαριασµούς δεν παρουσιάζεται το ποσό των 
£3.310.981 που οφείλεται στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για νερό που προµηθεύτηκε το 
Συµβούλιο κατά την περίοδο 14.8.74-31.12.99, για τις ανάγκες των Τουρκοκύπριων κατοίκων 
Αµµοχώστου.  Το νερό παραχωρείται απευθείας από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και το 
Συµβούλιο δε µετέχει, ούτε και εµπλέκεται µε οποιοδήποτε τρόπο στην όλη διαδικασία, από το 
1974 µέχρι σήµερα. 

4.139  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

4.139.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £507.031, σε σύγκριση µε 
£340.460 το 1998.  

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £1.592.807, σε σύγκριση µε £1.613.624 το 1998. 
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(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £2.099.838, σε σύγκριση µε £1.954.084 το 1998. 

(δ) Εκκρεµείς υποχρεώσεις.  Στους λογαριασµούς δεν περιλαµβάνονται τα ποσά των 
£321.116 και £1.261.274, που αντιπροσωπεύουν την αύξηση της τιµής αγοράς νερού από το 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, για τις περιόδους 1.1.90 - 31.12.91 και 1.1.94 - 31.12.99, 
αντίστοιχα.  Το Συµβούλιο δεν αποδέχεται την αύξηση της τιµής αγοράς του νερού, γιατί η 
αύξηση των τελών πώλησης νερού στους καταναλωτές εγκρίθηκε στις 27.12.91, για την πρώτη 
περίπτωση, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση δεν έχει ακόµη εγκριθεί. 

(ε) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση, 
µε οξύ πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις του, οι οποίες ανέρχονταν στις 31.12.99 σε £1,7 εκ. 

(στ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 1999  1998 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  (µείον Μετρητά Ταµείων 
Συντάξεων και Προνοίας) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,86 

  
1,22 

Πλεόνασµα/(΄Ελλειµµα)΄Ετους προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (15,98%) 

 
(9,52%) 

4.139.2  Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 54 πρόσωπα και οι δαπάνες για µισθούς, 
επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία ανήλθαν σε £957.210, σε σύγκριση µε 
£940.479 το 1998. 

4.139.3  Αµοιβή Συµβούλων Μηχανικών.  Το συµβόλαιο, το οποίο υπογράφηκε στις 27.2.98, 
προνοούσε τη συµπλήρωση και υποβολή προς το Συµβούλιο της τελικής έκθεσης, σχετικά µε 
τη µελέτη της βελτίωσης και επέκτασης του συστήµατος προµήθειας, αποθήκευσης και 
διανοµής νερού και της βιωσιµότητας του συστήµατος µέχρι το έτος 2020.  Η τελική έκθεση 
υποβλήθηκε, µε σηµαντική καθυστέρηση, στις 8.2.2000, µε αποτέλεσµα να µην καταβληθεί 
κανένα ποσό µέχρι τέλος του 1999, επειδή δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράµµατα του 
Συµβολαίου.  ∆εδοµένου ότι η συµβατική υποχρέωση του Συµβουλίου, που ανέρχεται σε 
£62.524, θα τακτοποιηθεί µέσα στο έτος 2000, αναµένεται να κοστίσει στο Συµβούλιο περίπου 
£75.156, λόγω αύξησης της τιµής του ξένου νοµίσµατος. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ πώς το Συµβούλιο προτίθεται να αντιµετωπίσει το επιπλέον κόστος 
που αναµένεται να προκύψει από την καθυστέρηση.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος, επειδή 
θεωρεί ότι η καθυστέρηση που σηµειώθηκε οφείλεται σε υπαιτιότητα των Συµβούλων 
Μηχανικών. 

4.139.4  Προσφορές.  Με σκοπό την άσκηση πιο αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου, έχω 
εισηγηθεί τη βελτίωση του τρόπου ταξινόµησης και αρχειοθέτησης, τόσο των προσφορών, όσο 
και των συµβολαίων, καθώς επίσης και την τήρηση ειδικά διαρρυθµισµένων µητρώων, για 
παρακολούθηση της σωστής και πιστής εκτέλεσης των προσφορών.  Εισηγήθηκα επίσης την 
ετοιµασία και υποβολή για έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 40(1)(η) και (2), εκσυγχρονισµένων 
Κανονισµών Προσφορών, λαµβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες των περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµων και Κανονισµών. 
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4.139.5  Απώλεια νερού.  Το ποσοστό της απώλειας νερού µεταξύ της ποσότητας που 
αγοράστηκε και αυτής που πωλήθηκε ήταν 14,36%, σε σύγκριση µε 12,44% το 1998.  ΄Οπως 
πληροφορήθηκα, καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω µείωση του. 

Μέρος Β 

4.139.6  Επέκταση αγωγού.  ΄Οπως έχω πληροφορηθεί, άρχισαν από το Φεβρουάριο 2000 τα 
κατασκευαστικά έργα για τον πιο πάνω αγωγό και η όλη εργασία αναµένεται να συµπληρωθεί 
γύρω στο τέλος του έτους. 

4.140  ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Μέρος Α 

4.140.1  Οικονοµική κατάσταση.  Οι εισπράξεις του Ταµείου ανήλθαν το 1999 σε £1.224.709, 
σε σύγκριση µε £1.193.446 το 1998.  Αυτές προήλθαν από το ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟΤΟ (£500.000), από 
τέλη εισόδου στα Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (£374.029) και από τόκους καταθέσεων 
(£348.802).  Στις 31.12.99 το συσσωρευµένο υπόλοιπο του Ταµείου ήταν £8.892.149, σε 
σύγκριση µε £7.667.440 το 1998. 

4.141  ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

4.141.1  Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα   £3.889.015, σε 
σύγκριση µε £3.732.525 το 1998, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £156.490, που προήλθε κυρίως 
από µείωση των τόκων που πιστώθηκαν για υπερπληρωµές και µείωση της προµήθειας για 
εισπρακτέους τόκους. Τα δάνεια που εκδόθηκαν το 1999 ήταν £4,3 εκ., σε σύγκριση µε £6 εκ. 
το 1998, και στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 το υπόλοιπο του Λογαριασµού Αποθεµατικού ήταν 
£55,6 εκ., σε σύγκριση µε £51,7 εκ. το 1998. 

4.141.2  Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Στις 31.12.99 οι καθυστερηµένες δόσεις δανείων 
ανέρχονταν, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς, σε £24,2 εκ,  µετά την αφαίρεση πρόβλεψης 
£4,2 εκ. για επισφαλή χρέη και £2,2 εκ. για διαγραφή οφειλών.  Η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη 
περιλαµβάνει ποσό £2,9 εκ., που αντιπροσωπεύει δάνεια σε Τουρκοκύπριους (κεφάλαιο και 
τόκοι), επιπρόσθετους καθυστερηµένους τόκους ύψους £0,7 εκ., που υπερβαίνουν το εκδοθέν 
κεφάλαιο, και γενική πρόβλεψη £0,6 εκ.. Η πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών περιλαµβάνει 
ποσό ύψους £1,2 εκ., το οποίο έπρεπε να διαγραφεί από 18.11.94, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
των περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµων, ως οφειλόµενο από 
πρόσφυγες και πληγέντες λόγω της τουρκικής εισβολής.  Επιπρόσθετα, περιλαµβάνει ποσό 
ύψους £1 εκ., που αντιπροσωπεύει δάνεια που πιθανόν να διαγραφούν µελλοντικά, βάσει 
δικαστικών αποφάσεων. Το µεγαλύτερο µέρος του υπόλοιπου ποσού των καθυστερήσεων 
οφείλεται από Τουρκοκύπριους και άλλους οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν αποπληρώσει κανένα 
ποσό για πολλά χρόνια, λόγω κυρίως των συνθηκών που επικράτησαν µετά την τουρκική 
εισβολή του 1974. 

4.141.3  Ταµειακό πλεόνασµα.  Στις 31.12.99 το Ταµείο ∆ηµόσιων ∆ανείων παρουσίαζε 
ταµειακό πλεόνασµα ύψους £9.585.913, σε σύγκριση µε £6.839.107 το 1998. 

4.141.4  Κατάσταση οφειλόµενων δανείων.  Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει τα 
υπόλοιπα των δανείων που οφείλονταν στο Ταµείο στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 και 1998, κατά 
οικονοµικούς τοµείς. 
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 1999  1998 
 £000  £000 

Ταµείο ∆ανειστικών Επιτρόπων:    
Υδατική Ανάπτυξη 7.112  7.471 
Ανάπτυξη Γεωργίας 11.860  12.314 
Αγροτική Ανάπτυξη 11.283  11.498 
Ανάπτυξη Αλιείας 367  389 
Παιδεία και 'Αλλες Υπηρεσίες 9.600  9.322 
Τουριστική Ανάπτυξη 7.829  7.892 
'Εργα ∆ηµόσιας Ωφέλειας 17.446  16.023 
Ανάπτυξη Εµπορίου και Βιοµηχανίας 243  243 
Λογαριασµός Γεωργικών Πιστώσεων 242  369 
Ταµείο Καλλιέργειας Τ/Κ Γης 949  949 
 66.931  66.470 

4.142  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.142.1  Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £1.181, σε 
σύγκριση µε £3.164 το 1998.  Η Επιτροπή παραχώρησε το 1999 οικονοµική βοήθεια, ύψους 
£94.753, σε άπορα παιδιά, σε σύγκριση µε £101.694 για το 1998. 

4.143  ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
Μέρος Α 

4.143.1  Εισπράξεις.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 1999 ανήλθαν σε £1.933.120, σε 
σύγκριση µε £1.791.209 το 1998.  Το πλείστο µέρος των εισπράξεων αντιπροσωπεύει τέλη για 
την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής πυροβόλων όπλων. 

4.143.2  Πληρωµές.  Οι πληρωµές από το Ταµείο ανήλθαν σε £2.106.524, σε σύγκριση µε 
£1.508.502 το 1998. 

4.143.3  Συσσωρευµένο αποθεµατικό του Ταµείου.  Στις 31.12.99 το υπόλοιπο του Ταµείου 
ήταν £2.206.705, σε σύγκριση µε £2.380.109 το 1998. 

4.143.4  Χορηγίες στην Κυνηγετική Οµοσπονδία Κύπρου.  Στην πιο πάνω Οµοσπονδία 
παραχωρήθηκαν και µέσα στο 1999, υπό µορφή χορηγίας, £60.000 για διάφορους σκοπούς, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του προϋπολογισµού του Ταµείου, χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε 
στοιχεία που να πιστοποιούν κατά πόσο τα ποσά έχουν χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς για 
τους οποίους παραχωρήθηκαν.  Εισηγήθηκα όπως το ύψος και οι σκοποί της χορηγίας 
επανεξεταστούν, µε γνώµονα τον τρόπο µε τον οποίο η χορηγία αυτή χρησιµοποιήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, µε απώτερο στόχο την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη διάθεση των 
πόρων του Ταµείου. 

4.143.5  Βελτίωση βιότοπων.  Κάθε χρόνο δαπανάται ποσό πέρα από £65.785 για βελτίωση 
των βιότοπων της άγριας ζωής, µε καλλιέργεια περίπου 12 000 σκαλών σε διάφορες περιοχές.  
Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν ασκείται επαρκής έλεγχος για το πρόγραµµα αυτό, εισηγήθηκα 
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τρόπους για βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και τη διενέργεια µελέτης, για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει ουσιαστικό όφελος, ανάλογο µε το ύψος της δαπάνης.  Από το 
1999 διεξάγεται έρευνα για την ωφελιµότητα της βελτίωσης των βιότοπων άγριας ζωής και 
µέχρι το τέλος του 2000 αναµένεται να υποβληθούν συγκεκριµένες εισηγήσεις. 

4.144  ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Μέρος Α 

4.144.1  Αποτελέσµατα έτους.  Το Ταµείο κατά το 1999 πραγµατοποίησε εισπράξεις £81.867 
και πληρωµές £71.187, σε σύγκριση µε £80.702 και £99.222 το 1998, αντίστοιχα.  Το 
αποθεµατικό του Ταµείου στις 31.12.99 ήταν £57.136, σε σύγκριση µε £46.456 το προηγούµενο 
έτος. 

4.144.2  Επανεξέταση του θεσµού της έκδοσης και κυκλοφορίας του Λαχείου Προνοίας.  
Κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999 δεν εκδόθηκε το Λαχείο Προνοίας και τα έξοδα του Ταµείου 
Λαχείου Προνοίας καλύφθηκαν κυρίως από Κρατική Χορηγία.  Εξέφρασα την άποψη ότι η 
επενεξέταση του θεσµού της έκδοσης Λαχείου Προνοίας θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει τη συνέχιση της βοήθειας που παρέχεται σήµερα από το Ταµείο Λαχείου Προνοίας 
στους ανάπηρους και δεινοπαθούντες. 

4.145  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Μέρος Α 

4.145.1  Οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα και έξοδα του Ταµείου 
ανήλθαν σε £1.233.406 και £354.964, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £1.178.823 και £255.814 του 
προηγούµενου έτους, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £878.442, σε σύγκριση µε £923.009 το 
1998.  Τα ταµειακά διαθέσιµα στις 31.12.99 ήταν £4.743.402, σε σύγκριση µε £5.156.076 το 
1998. 

4.145.2  Καθυστερηµένες εισφορές µελών.  Στο τέλος του έτους οι καθυστερηµένες εισφορές 
των µελών ανέρχονταν σε £109.456, σε σύγκριση µε £115.465 το 1998.  

4.145.3  Μέλη και συνταξιούχοι.  Τα µέλη και οι συνταξιούχοι του Ταµείου ήταν 1 584 και 66, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε 1 537 και 54 το 1998. 

4.145.4  Επενδύσεις.  Κατά τη διάρκεια του έτους 1999 το Ταµείο προέβη σε επενδύσεις σε 
γη, αγοράζοντας τέσσερα κτήµατα αξίας £1.212.282.  Απόφαση του Συµβουλίου του Ταµείου 
για επένδυση ποσού £500.000 σε µετοχές φάνηκε ότι δεν καλυπτόταν από τους ισχύοντες 
Κανονισµούς του Ταµείου και για το σκοπό αυτό προωθήθηκε κατάλληλη τροποποίηση τους, η 
οποία εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9.6.2000. 

4.145.5  Αγωγές από µέλη του Ταµείου.  Το Ταµείο απέρριψε ορισµένες αιτήσεις µελών του 
για καταβολή σ�  αυτά εφάπαξ ποσού, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του σχετικού 
Κανονισµού, µε αποτέλεσµα να καταχωριστούν εναντίον του δύο προσφυγές στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο και δύο αγωγές στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας.  Ανέφερα ότι, σε περίπτωση 
που για τις πιο πάνω αγωγές εκδοθεί απόφαση υπέρ των εναγόντων, το οικονοµικό κόστος του 
Ταµείου δυνατό να είναι σηµαντικό, αφού και άλλα µέλη του Ταµείου, των οποίων οι αιτήσεις για 
καταβολή εφάπαξ ποσού απορρίφθηκαν, ενδέχεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. 
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Μέρος Β 
4.145.6  Νοµικοί Λειτουργοί.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου αποφάσισε ότι οι Νοµικοί 
Λειτουργοί, οι οποίοι διορίστηκαν ή διορίζονται στη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας µετά τις 
14.9.66, θα παύουν να είναι εισφορείς του Ταµείου.  Εναντίον της πιο πάνω απόφασης 
καταχωρίστηκε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, η οποία και έγινε δεκτή.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ταµείου καταχώρισε έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, η οποία εκκρεµεί ακόµη. 

4.145.7  Εισφορές στο διπλάσιο.  Στους σχετικούς Κανονισµούς δεν καθορίζεται η 
ηµεροµηνία από την οποία οι µηνιαίες εισφορές θα θεωρούνται καθυστερηµένες, ώστε να 
εισπράττονται στο διπλάσιο.  Λόγω της ασάφειας αυτής, το Ταµείο σήµερα εισπράττει εισφορές 
στο διπλάσιο µόνο για καθυστερήσεις πέρα από δυο χρόνια.  Για ρύθµιση του θέµατος έχουν 
εγκριθεί στις 9.6.2000 από τη Βουλή σχετικοί τροποποιητικοί Κανονισµοί. 

4.145.8  Υπολογισµός 13ης και 14ης σύνταξης.  Οι Κανονισµοί δεν καθορίζουν τον τρόπο 
υπολογισµού της 13ης και 14ης σύνταξης στις περιπτώσεις νέων συνταξιούχων ή 
συνταξιούχων που αποβιώνουν κατά τη διάρκεια του έτους. Για ρύθµιση του θέµατος έχουν 
εγκριθεί στις 9.6.2000 από τη Βουλή σχετικοί τροποποιητικοί Κανονισµοί. 

4.146  Ι∆ΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Μέρος Α 
4.146.1  Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £66.278, σε σύγκριση 
µε £55.245 το 1998. Τα έσοδα του Ιδρύµατος ανήλθαν σε £921.271 (£901.511 το 1998) και 
περιλαµβάνουν Κυβερνητική Χορηγία ύψους £824.422, σε σύγκριση µε £803.144 το 1998.  Τα 
έξοδα ανήλθαν σε £987.549 (£956.756 το 1998) και περιλαµβάνουν µισθούς και επιδόµατα 
προσωπικού £757.705, σε σύγκριση µε £724.329 το 1998. 

4.146.2  Προσωπικό.  Το 'Ιδρυµα εργοδοτούσε 40 µόνιµους, δύο έκτακτους και 23 
εβδοµαδιαίους υπαλλήλους.  Στις 31.12.98 υπήρχαν επτά κενές θέσεις (τριών Λειτουργών 
Οικοτροφείου, δύο Ειδικών Παιδαγωγών, ενός ∆ιοικητικού Λειτουργού και  ενός Γυµναστή). 

4.146.3  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 

 1999 1998 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,2 1,3 
Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 89,5% 89,1% 

4.146.4  Προϋπολογισµός του Ιδρύµατος 

(α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 7.10.99 ενέκρινε τον αναθεωρηµένο 
Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το 1999.  Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο λήφθηκε και η 
σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

(β) Υπερβάσεις δαπανών 

΄Αρθρο  Περιγραφή δαπάνης  
Εγκεκριµένο 

ποσό  

Πραγµατική 
δαπάνη 
31.12.99  Υπέρβαση 

    £  £  £ 
368  Προµήθειες εργαστηρίων  8.800  9.032  232 
369  ∆ιατροφή  32.682  33.316  634 
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Για τις πιο πάνω υπερβάσεις δε φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί καλυπτική έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου. 

(γ) Αναβάθµιση µισθολογικής κλίµακας για τη θέση Λογοθεραπεύτριας.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 16.2.99 ενέκρινε την αναβάθµιση της µισθολογικής κλίµακας για τη θέση της 
Λογοθεραπεύτριας, από την Α4-Α7 στην Α8-Α10, στην οποία ο σχετικός διορισµός έγινε από 
19.4.99.  Παρακάλεσα όπως µού γνωστοποιηθεί η σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για το διορισµό αυτό, καθώς επίσης και η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου για την 
αναβάθµιση. 

4.146.5  Βιολογικό σύστηµα του Ιδρύµατος 

(α) Στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 16.2.99, αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, 
ότι το Βιολογικό Σύστηµα του Ιδρύµατος χρειάζεται αντικατάσταση,  όπως προέκυψε και από 
εκτιµήσεις ειδικού εµπειρογνώµονα,  το κόστος του οποίου υπολογίστηκε σε £75.000.  
Συµφωνήθηκε επίσης η άµεση επιδιόρθωση του, το κόστος της οποίας ανήλθε στις £2.924, 
χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία ζήτησης προσφορών. 

(β) Κατά τη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 7.10.99 εκφράστηκαν, µεταξύ άλλων, 
ανησυχίες του Υπουργείου Οικονοµικών για το γεγονός ότι ο Προϋπολογισµός του Ιδρύµατος 
για το 2000 θα ξεπεράσει το ποσό του £1 εκ., γι� αυτό, µε σκοπό τη µείωση των δαπανών που 
καταβάλλει η Κυβέρνηση, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί από το Σύνδεσµο Φίλων του Ιδρύµατος 
να αναλάβει κάποια έξοδα συντήρησης του Ιδρύµατος και ειδικότερα την αντικατάσταση του 
Βιολογικού Σταθµού. 

4.146.6  Σχέδια Υπηρεσίας.  ∆ιαπιστώθηκε ότι τα πλείστα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων του 
Ιδρύµατος δεν αναφέρουν τη µισθοδοτική κλίµακα της θέσης.  Επίσης εφαρµόστηκε ο θεσµός 
των συνδυασµένων κλιµάκων, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο αρ. 1100 της Υπηρεσίας 
∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού, ηµερ. 27.2.96, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και χωρίς προηγουµένως να τροποποιηθούν κατάλληλα τα Σχέδια Υπηρεσίας των 
επηρεαζόµενων θέσεων. 

4.147  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ 
Μέρος Α 

4.147.1  Γενικά.  Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών ιδρύθηκε µε το Νόµο 141 
του 1989, µε κύριο σκοπό την ισότιµη κατανοµή των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική 
εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατό αποκατάσταση της προπολεµικής φερεγγυότητας 
των δικαιούχων προσώπων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε τον Πρόεδρο και τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 10.11.93, ενώ ο Φορέας εξάγγειλε την έναρξη της λειτουργίας του 
στις 24 Νοεµβρίου 1995. 

4.147.2  Λογαριασµοί.  Οι λογαριασµοί για το έτος 1999 δεν έχουν υποβληθεί έγκαιρα για 
έλεγχο. 

Κατά το έτος 1998 η Κυβέρνηση δεν έδωσε καµιά χορηγία στο Φορέα, όσο αφορά τα 
λειτουργικά έξοδα του, και µέρος του ελλείµµατος του στο τέλος του έτους, το οποίο ανερχόταν 
στο ποσό των £403.466, καλύφθηκε από χορηγία προηγούµενων ετών.  Επίσης, στις 31.12.98 
τα εισπρακτέα και τα πληρωτέα δάνεια ήταν £6.971.765 και £7.921.652, αντίστοιχα,  ενώ οι 
εισπρακτέες καταθέσεις ήταν £949.887. 
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4.147.3  ∆άνεια.  Μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων για παροχή δανείων από το «Σχέδιο 
Αποκατάστασης Προπολεµικής Φερεγγυότητας», η οποία έγινε µε έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στις 31 ∆εκεµβρίου 1998, παρατηρήθηκε µεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση 
και έγκριση των αιτήσεων για δάνεια, η οποία, στις πλείστες περιπτώσεις, ξεπερνούσε το ένα 
έτος.  Αυτό οφείλεται στη µεγάλη αύξηση των νέων αιτήσεων, αλλά κυρίως λόγω επανεξέτασης 
µεγάλου αριθµού παλιών αιτήσεων, όπου, µε βάση τα νέα κριτήρια, οι αιτητές καθίστανται 
δικαιούχοι ή δικαιούχοι αυξηµένου ποσού δανείου. 

Ωστόσο η χρονολογική σειρά των αιτητών δεν τηρήθηκε µε αυστηρότητα και σε ορισµένες 
περιπτώσεις αιτήσεις προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν σε διάστηµα µερικών µηνών ή ακόµα και 
ηµερών. 

4.147.4  Κανονισµοί Προσφορών και Αποθηκών.  ∆εν έχουν υιοθετηθεί από τον Κεντρικό 
Φορέα Κανονισµοί Προσφορών, Κανονισµοί Αποθηκών, καθώς επίσης και ∆ηµοσιονοµικές και 
Λογιστικές Οδηγίες, η προώθηση των οποίων ενδείκνυται να γίνει το συντοµότερο. 

4.148  ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ∆ΥΣΤΡΟΦΙΑ 
Μέρος Α 

4.148.1  Οικονοµική κατάσταση.  Η οικονοµική κατάσταση του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τους 
µη εξελεγµένους λογαριασµούς, ήταν όπως πιο κάτω. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί του Ιδρύµατος παρουσίασαν πλεόνασµα  
£236.744, σε σύγκριση µε £142.709 το 1998.  Το πλεόνασµα προέκυψε λόγω της περίληψης 
στους λογαριασµούς των εσόδων από το TELETHON.  Πριν από τα έσοδα αυτά, οι 
λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £22.559, σε σύγκριση µε £213.890 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £2.462.290, σε σύγκριση µε £2.092.068 το 1998.  Αυτά 
περιλαµβάνουν χορηγίες από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ύψους £1.367.341, σε σύγκριση µε 
£1.151.521 το 1998.  Περιλαµβάνουν επίσης έσοδα από προσφορά υπηρεσιών £412.549, σε 
σύγκριση µε £306.459 το 1998.  Επιπρόσθετα το ΄Ιδρυµα είχε καθαρά έσοδα από το 
TELETHON  ύψους £259.303, σε σύγκριση µε  £356.599 το 1998. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £2.484.849, σε σύγκριση µε £2.305.958 το 1998.  Η 
αύξηση προήλθε κυρίως από τους µισθούς προσωπικού, που ήταν £1.042.380, σε σύγκριση µε 
£939.893 το 1998. 

4.148.2  Προσωπικό.  Το µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος ήταν 93 άτοµα, 86 µε πλήρη 
απασχόληση και 7 µε µερική απασχόληση, µε σύνολο αποδοχών £1.042.380. 

4.148.3  Λειτουργία του Ιδρύµατος.  Η λειτουργία του Ιδρύµατος στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό 
στην οικονοµική στήριξη από την Κυβέρνηση, είτε υπό µορφή χορηγίας, είτε υπό µορφή 
εγγυήσεων. Το ΄Ιδρυµα αντιµετώπιζε κατά τα προηγούµενα έτη σοβαρό πρόβληµα 
ρευστότητας, το οποίο, µετά από σύναψη δανείου ύψους £575.000, µε κυβερνητική εγγύηση και 
δέσµευση της Κυβέρνησης για πληρωµή του 70% των δόσεων του δανείου, καθώς και 
επιπρόσθετου δανείου ύψους £140.000, που συνήψε τον Ιούλιο του 1998, φαινόταν να είχε 
ξεπεραστεί, όµως, µέσα στο 1999, το πρόβληµα ρευστότητας παρουσιάστηκε και πάλι.  Αυτό 
αντιµετωπίστηκε µε επιπρόσθετη κυβερνητική χορηγία της τάξης των £300.000.  Για την 
αντιµετώπιση του θέµατος, το ΄Ιδρυµα πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι προσπαθεί να 
αναπτύξει νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα αυξήσουν τα έσοδα του. 
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4.148.4  Ερευνητικό Πρόγραµµα για την αποτελεσµατικότητα φαρµάκου.  Το ερευνητικό 
πρόγραµµα διεξήχθηκε µε βάση συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ διεθνούς εταιρείας 
φαρµάκων και ιατρικού λειτουργού του Ιδρύµατος.  Από µελέτη του παραρτήµατος της 
συµφωνίας, διαπιστώθηκε ότι προβλέπεται η καταβολή σηµαντικών ποσών ως αµοιβή προς τον 
ερευνητή και η υποχρέωση του τελευταίου να αντιµετωπίσει διάφορες δαπάνες, σχετικές µε την 
έρευνα.  Παρόλο που η έρευνα διεξήχθηκε µε τη χρήση των εγκαταστάσεων και της όλης 
υποδοµής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, όσο και φαρµακευτικών 
παρασκευασµάτων και υπηρεσιών που εξασφάλισε το ΄Ιδρυµα δωρεάν, εντούτοις τα έσοδα που 
προέκυψαν δεν κατατέθηκαν στο ΄Ιδρυµα.  Για το όλο θέµα ετοιµάστηκε έκθεση, η οποία 
υποβλήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα, µε οδηγίες του οποίου διεξάγεται αστυνοµική έρευνα. 

4.148.5  Οικονοµικοί και Λογιστικοί Κανονισµοί  και Κανονισµοί Αγορών και 
Προσφορών. Οι πιο πάνω Κανονισµοί έχουν ήδη εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ιδρύµατος.  Βασικές πρόνοιες δε συµπεριλήφθηκαν σ� αυτούς, γι� αυτό ζήτησα µε επιστολή µου 
τη συµπερίληψη τους.  Επιπρόσθετα έγινε εισήγηση όπως ετοιµαστούν και εγκριθούν 
Κανονισµοί που να διέπουν τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων, οι οποίοι και να 
ενσωµατωθούν στους Οικονοµικούς και Λογιστικούς Κανονισµούς του Ιδρύµατος.  Το ΄Ιδρυµα 
µε πληροφόρησε ότι οι εισηγήσεις µου εξετάζονται. 

4.148.6  Κανονισµοί προσωπικού.  Ενώ εγκρίθηκαν οι πιο πάνω Κανονισµοί για τις 
υποχρεώσεις και ωφελήµατα του προσωπικού, για αριθµό υπαλλήλων δεν έχουν µέχρι σήµερα 
υπογραφεί συµβόλαια εργοδότησης, µε αποτέλεσµα την αδυναµία εφαρµογής των Κανονισµών 
αυτών στις πιο πάνω περιπτώσεις.  Το ΄Ιδρυµα πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι θα πάρει 
µέτρα για διευθέτηση του θέµατος. 

Μέρος Β 

4.148.7  Ατέλειες κτιρίου.  Στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου ανέφερα ότι στο κτίριο όπου 
στεγάζεται το ΄Ιδρυµα παρουσιάστηκαν ατέλειες, όπως π.χ. καθίζηση του κτιρίου, ρωγµατώσεις 
στο εξωτερικό πλακόστρωτο και σοβαρές ρωγµές στην τοιχοποιία.  Παρόλο που οι ατέλειες 
αυτές δεν είχαν επιδιορθωθεί, εντούτοις, µετά από σύσταση του νοµικού συµβούλου του 
Ιδρύµατος,  καταβλήθηκε στον εργολάβο το ποσό των £250.000, για τελικό διακανονισµό των 
απαιτήσεων του.  Εξέφρασα την άποψη ότι δεν έπρεπε να γίνει η πληρωµή προτού 
επιδιορθωθούν από τον εργολάβο όλες οι ατέλειες που παρουσιάστηκαν στο κτίριο.  Η σχετική 
έκθεση από το ΕΤΕΚ, όσο αφορά τις ατέλειες του κτιρίου, η οποία ζητήθηκε από το 1998, δεν 
έχει ακόµη ληφθεί, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η επιδιόρθωση τους. 

4.148.8  Μνηµόνιο Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ Ιδρύµατος και Υπουργείου 
Υγείας.  Η συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Ιδρύµατος και του Υπουργείου Υγείας, για την 
προσφορά υπηρεσιών προς την Κυβέρνηση, υπογράφηκε στις 26.10.99. Eνώ σ΄ αυτή 
προβλέπεται η καταβολή ετήσιας κρατικής χορηγίας, έναντι παροχής ιατρικών και 
εργαστηριακών υπηρεσιών σε ασθενείς, δικαιούχους δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
καθώς επίσης και µερική χρηµατοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δεν 
καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού τους.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στο Μνηµόνιο δε 
διευκρινίζεται ο τρόπος καθορισµού των ασθενών που θα δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη.  Το 
΄Ιδρυµα συνεχίζει να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς που παραπέµπονται 
από τα νοσοκοµεία, χωρίς να εξετάζεται κατά πόσο αυτοί είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης ή 
όχι.  Το ΄Ιδρυµα πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι ήγειρε το θέµα ενώπιον του Υπουργείου 
Υγείας. 
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4.149  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.149.1  Γενικά.  Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου συστάθηκε µε το Νόµο 14(Ι) του 1993 ως 
νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου, µε κύριο σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη και τον έλεγχο της αγοράς αξιών, για το δηµόσιο συµφέρον.  Το 
Χρηµατιστήριο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, µέσω της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, και άρχισε την επίσηµη λειτουργία του στις 29 Μαρτίου 1996, αφού 
προηγήθηκε η έγκριση των Κανονισµών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 
1995.  Με στόχο τη στήριξη της ορθολογιστικής λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου, συνεχίζεται η 
πραγµατοποίηση σχετικών τροποποιήσεων στους Νόµους και Κανονισµούς. 

4.149.2  Λογαριασµοί.  Οι Τελικοί Λογαριασµοί για το έτος 1999 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
µου καθυστερηµένα, την 1η Σεπτεµβρίου 2000, και αναµένεται ότι, σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πρόσφατα, οι λογαριασµοί θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία µου έγκαιρα στο µέλλον. 

4.149.3  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £5.621.290, σε 
σύγκριση µε £494.182 το 1998 (πριν από την αναπροσαρµογή των £44.372, σε σχέση µε 
αναβαλλόµενα έξοδα για το 1998, η οποία έγινε το 1999 και αύξησε το πλεόνασµα του 1998 σε 
£538.556).  Η αύξηση στο πλεόνασµα οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δικαιωµάτων και των 
ετήσιων συνδροµών. 

(β) ΄Εσοδα.  Μετά την αφαίρεση της λειτουργικής δαπάνης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
τα έσοδα ανήλθαν σε £7.014.038, σε σύγκριση µε £1.242.051 το 1998.  Η αύξηση  κατά 
£5.771.987 οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες εισπράξεις δικαιωµάτων και ετήσιων συνδροµών. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.392.748, σε σύγκριση µε £703.495 το 1998 (£747.867 
µετά την αναπροσαρµογή που αναφέρεται πιο πάνω).  Η αύξηση κατά £689.253  οφείλεται 
κυρίως στις αποδοχές προσωπικού και στα λειτουργικά έξοδα. 

4.149.4  Προσωπικό - Μισθοί και επιδόµατα.  Το Χρηµατιστήριο εργοδοτούσε 100 
υπαλλήλους, 51 µόνιµους και 49 έκτακτους, µε συνολικές δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και 
εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία £690.894, σε σύγκριση µε £311.847 το 1998.  Ο 
µέσος όρος δαπάνης για κάθε υπάλληλο ανερχόταν στις £6.909 για το 1999 και στις £8.910 για 
το 1998. 

4.149.5  Οργανόγραµµα και σχέδια υπηρεσίας.  ΄Εχει ολοκληρωθεί η ετοιµασία 
οργανογράµµατος του Χρηµατιστηρίου, η οργανωτική δοµή όµως που προτείνεται δεν έχει 
ακόµη εφαρµοστεί.  Εκκρεµεί η έγκριση των Σχεδίων Υπηρεσίας του προσωπικού, τα οποία θα 
βοηθήσουν στον καθορισµό και διαχωρισµό των καθηκόντων των λειτουργών του 
Χρηµατιστηρίου και στην πιο εύρυθµη λειτουργία του. 

4.149.6  Αναστολή λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου.  Το Χρηµατιστήριο κατά το 1999 
ανέστειλε τη λειτουργία του τέσσερις φορές, για να δοθεί η ευχέρεια διεκπεραίωσης των 
πράξεων που καθυστερούσαν λόγω της έλλειψης επαρκούς υποδοµής για το χειρισµό του 
αυξηµένου όγκου συναλλαγών που προέκυψε.  Αυτό αποτέλεσε σοβαρό πλήγµα στην 
αξιοπιστία του θεσµού και είχε ως αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό κεφαλαίων των επενδυτών, µε 
κίνδυνο εκµετάλλευσης των τελευταίων και πρόκλησης αθέµιτου πλουτισµού.  ΄Εχω την άποψη 
ότι, παρόλο που τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναστολή της λειτουργίας του 
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Χρηµατιστηρίου ήταν πολύπλοκα, δηµόσιοι οργανισµοί, όπως είναι το Χρηµατιστήριο, οι οποίοι 
προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό, θα πρέπει να µεριµνούν κατάλληλα και να έχουν 
ικανοποιητικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά και έγκαιρα 
σε περιόδους κρίσης.  Η ευθύνη είναι ακόµη µεγαλύτερη στην περίπτωση που οι οργανισµοί 
αυτοί απολαµβάνουν µονοπωλιακό καθεστώς και το κοινό είναι αναγκασµένο να βασίζεται 
αποκλειστικά στις υπηρεσίες που προσφέρουν.  Ο ∆ιευθυντής του Χρηµατιστηρίου έχει την 
άποψη ότι η αναστολή της λειτουργίας του, για τις δυο φορές που αυτό έγινε για σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα, οφειλόταν σε εξωγενείς παράγοντες. 

4.149.7  Μηχανογράφηση.  Το έργο της µηχανογράφησης του Χρηµατιστηρίου, η οποία θα 
επέφερε την αποϋλοποίηση των χρηµατιστηριακών πράξεων, ανέλαβε να ολοκληρώσει 
συγκεκριµένη εταιρεία του εξωτερικού µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1998.  Ωστόσο το έργο δεν έχει 
ακόµη ολοκληρωθεί.  Το αρχικό συµβόλαιο καθόριζε το κόστος στο ποσό των £520.000 και 
προνοούσε την πληρωµή λογικών και συγκεκριµένων εξόδων του προσωπικού της εταιρείας 
που θα ταξίδευε στην Κύπρο.  Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1999 δαπανήθηκε για το έργο ποσό ύψους 
£935.505.  Σχετικά µε την καθυστέρηση, το σχετικό συµβόλαιο προνοεί αποζηµιώσεις, αλλά 
µέρος της ευθύνης, σύµφωνα µε την εταιρεία, φέρει το Χρηµατιστήριο, άποψη την οποία το 
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου απορρίπτει.  Σηµειώνεται ότι, σε σχέση µε το έργο της 
µηχανογράφησης, συµφωνήθηκε µε την εταιρεία να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες, χωρίς την 
προκήρυξη σχετικών προσφορών, απόφαση µε την οποία διαφώνησε έντονα η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.  Επίσης, ιδιώτες σύµβουλοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει, κατόπι προσφορών, την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και των συστηµάτων ελέγχου του λογισµικού, ολοκλήρωσαν τη 
µελέτη τους, όπου εντοπίζονται σοβαρές αδυναµίες, τις οποίες το Χρηµατιστήριο επιβάλλεται να 
αντιµετωπίσει άµεσα.  Ο ∆ιευθυντής του Χρηµατιστηρίου µε πληροφόρησε ότι το Χρηµατιστήριο 
εργάζεται προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατό συντοµότερης ολοκλήρωσης του έργου και 
ότι η σχετική καθυστέρηση οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες. 

4.149.8  Ενοικίαση Γραφείων.  Το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου έχει υπογράψει 
ενοικιαστήριο έγγραφο για την ενοικίαση κτιρίου σε προάστιο της Λευκωσίας για τη 
µεταστέγαση του, χωρίς να προκηρύξει προσφορές.  Η περίοδος ενοικίασης είναι διάρκειας έξι 
ετών, µε δικαίωµα ανανέωσης για δέκα περαιτέρω έτη, και προνοείται ρητά ότι η εξασφάλιση 
των απαιτούµενων αδειών αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών.  Το έγγραφο καθορίζει ετήσιο 
ενοίκιο £340.164 (£5,50 το τετραγωνικό µέτρο το µήνα), µε 10% αύξηση ανά διετία, και 
υπολογίζεται ότι για την περίοδο ενοικίασης των πρώτων έξι ετών θα καταβληθεί στους 
ιδιοκτήτες ποσό πέρα από £2 εκ. ως ενοίκια. Παρέχεται επίσης το δικαίωµα, µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2001, ενοικίασης του τρίτου ορόφου του εν λόγω κτιρίου µε £6 το τετραγωνικό 
µέτρο.  Ωστόσο δεν έχει γίνει ανεξάρτητη για το θέµα µελέτη και δεν έχει εξασφαλιστεί σχετική 
εκτίµηση ως προς το ύψος του ενοικίου που καθορίστηκε. 

Μέρος Β 

4.149.9  Φόρος εισοδήµατος.  Το Χρηµατιστήριο, επειδή έχει την άποψη ότι, βάσει νοµικής 
συµβουλής που έχει πάρει,  δεν υπόκειται σε φορολογία, δεν κατέβαλε φόρο από το  1993 
µέχρι σήµερα και καταχώρισε σχετική προσφυγή στο δικαστήριο. 

4.149.10 Εσωτερικός έλεγχος.  ΄Οπως ανέφερα και στην προηγούµενη µου ΄Εκθεση, 
εισηγήθηκα όπως δηµιουργηθεί Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου στο Χρηµατιστήριο, λόγω της 
ραγδαίας του ανάπτυξης, για καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών του.  ΄Εχει 
στο µεταξύ προσληφθεί εσωτερικός ελεγκτής. 
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4.150  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
Μέρος Α 

4.150.1  Γενικά.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συστάθηκε µε βάση τους περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και έχει αρµοδιότητα να εποπτεύει τη λειτουργία του 
Χρηµατιστηρίου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των πιο πάνω Νόµων. 

4.150.2  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £680.378, σε σύγκριση 
µε £77.911 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £802.507, σε σύγκριση µε £150.659 το 1998, και 
προήλθαν κυρίως από την επιβάρυνση 10% πάνω στα έσοδα του Χρηµατιστηρίου (£780.076 
για το 1999 και £137.763 το 1998). 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £99.698,  σε σύγκριση µε £72.748 το 1998. 

4.150.3  Προσωπικό.  Η Επιτροπή εργοδοτούσε επτά υπαλλήλους και οι συνολικές δαπάνες 
για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ανήλθαν σε £56.670,  σε 
σύγκριση µε £44.592 το 1998. 

4.150.4  Εποπτεία Χρηµατιστηριακής Αγοράς.  Για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
εποπτείας της χρηµατιστηριακής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς, γενικότερα, εισηγήθηκα όπως 
η Επιτροπή εξετάσει το ενδεχόµενο εφαρµογής βελτιωµένων συστηµάτων παρακολούθησης 
της αγοράς, περιλαµβανοµένης και της απευθείας πρόσβασης στα δεδοµένα των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών. 

4.150.5  ΄Εσοδα από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Παρατηρήθηκε µέσα στο 1999 ότι 
υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των ποσών που ανήκουν στην Επιτροπή (10% επί 
των εσόδων του Χρηµατιστηρίου).  Εισηγήθηκα όπως µελετηθούν τρόποι για την έγκαιρη 
καταβολή τους στο µέλλον. 

4.151  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.151.1  Λογαριασµοί για το έτος 1999.  Οι λογαριασµοί για το έτος 1999 δεν υποβλήθηκαν 
έγκαιρα στην Υπηρεσία µου, µε αποτέλεσµα να µη διεξαχθεί ο ετήσιος έλεγχος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 31(2) του Νόµου 224/90.  Παρατήρησα ότι η µη έγκαιρη ετοιµασία και υποβολή των 
λογαριασµών για έλεγχο δεν υποβοηθεί την οµαλή λειτουργία του Επιµελητηρίου και 
ταυτόχρονα µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα αξιοποίησης των λογαριασµών από το 
Επιµελητήριο, για έγκαιρη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ή άλλων µέτρων σχετικά µε τις 
οποιεσδήποτε αδυναµίες ή κενά που τυχόν θα παρατηρηθούν.  Επιπρόσθετα, αποστερεί τη 
Βουλή και τους πολίτες από το δικαίωµα ενηµέρωσης για τα πεπραγµένα του Επιµελητηρίου. 

4.151.2  Ετήσια ΄Εκθεση 1998.  Επειδή δεν έχει διεξαχθεί ο ετήσιος έλεγχος των λογαριασµών 
του 1999, δεν µπόρεσα να διαπιστώσω κατά πόσο έχουν τακτοποιηθεί τα θέµατα που έχουν 
εγερθεί στην προηγούµενη µου ΄Εκθεση.  Το Επιµελητήριο αποδίδει την καθυστέρηση αυτή στο 
γεγονός ότι οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε τις 
εισηγήσεις της Γενικού Ελεγκτή, και αφιερώθηκε αρκετός χρόνος σε εργασίες αναδροµικού 
ελέγχου, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων του 1999. 
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4.152  Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μέρος Α 

4.152.1  Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις 
για τα έτη 1997 και 1998 ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία µου, οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου δεν 
υποβλήθηκαν ακόµη, για το λόγο ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί από το 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος και δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου κατάλληλα υπογραµµένες.  
Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 1999 δεν έχουν ελεγχθεί, καθότι έχουν µόλις πρόσφατα 
υποβληθεί στην Υπηρεσία µου. 

4.152.2  ΄Εγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός του Ιδρύµατος για το έτος 1999 
εγκρίθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση το ∆εκέµβριο του 1999.  Υπέδειξα ότι η έγκριση του 
Προϋπολογισµού στο τέλος του έτους, στο οποίο αναφέρεται, αχρηστεύει το σκοπό της 
ετοιµασίας του, καθώς και το ρόλο του στην οµαλή λειτουργία του Ιδρύµατος.  Ο Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες, έτσι ώστε οι Προϋπολογισµοί να 
ετοιµάζονται και εγκρίνονται µέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το καταστατικό του 
Ιδρύµατος. 

4.152.3  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί του Ιδρύµατος για το 1998 (η υποβολή των 
λογαριασµών του 1999 για έλεγχο εκκρεµεί) παρουσίασαν πλεόνασµα £286.826, σε σύγκριση 
µε  £146.091 κατά το 1997. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £735.687, σε σύγκριση µε £521.763 το 1997.  Η αύξηση 
κατά £213.924 προήλθε κυρίως από την παροχή υπηρεσιών στην Κυβέρνηση (£186.340) και 
από το Ταµείο Επιδότησης Βιοµηχανικών Μελετών (£43.481). 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £448.861, σε σύγκριση µε £375.672 το 1997.  Η αύξηση 
προήλθε κυρίως από τις επιδοτήσεις προς τις βιοµηχανίες, που ήταν £261.622,  σε σύγκριση µε 
£218.141 το 1997. 

4.152.4  Προσωπικό.  Το µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κατά το 1998 ήταν 10 άτοµα και οι 
συνολικές δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 
ανήλθαν σε  £96.217. 

4.152.5 Λειτουργία του Ιδρύµατος.  ΄Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου, 
η λειτουργία του Ιδρύµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανάθεση υπηρεσιών από την 
Κυβέρνηση προς το ΄Ιδρυµα.  Μέσα στα πλαίσια αυτά, έγινε συµφωνία, µεταξύ της Κυβέρνησης 
και του Ιδρύµατος, η οποία κάλυπτε την περίοδο 1996-1998, και ανατέθηκε στο ΄Ιδρυµα η 
διαχείριση του Τεχνικού Σκέλους του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Βιοµηχανίας.  Με βάση τη 
συµφωνία, τα έσοδα του Ιδρύµατος κατά τα έτη 1996, 1997 και 1998 ανήλθαν σε £180.362, 
£240.847 και £406.371, αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν κατά µέσο όρο το 80% των ολικών 
εσόδων του Ιδρύµατος (εξαιρουµένων των επιδοτήσεων).  ΄Οπως διαπιστώθηκε, τα έξοδα 
διαχείρισης που χρεώθηκε η Κυβέρνηση, για τα τρία χρόνια ισχύος της συµφωνίας,  
υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσά των επιδοτήσεων που δόθηκαν στις βιοµηχανίες.  
Χαρακτηριστική εικόνα της κατάστασης είναι ο πιο κάτω πίνακας: 
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΄Ετος  
∆ιαχειριστικά 

έξοδα  Επιδοτήσεις 

  £  £ 

1996  180.362  120.521 

1997  240.847  218.141 

1998  406.371  261.622 

  827.580  600.284 

΄Υστερα από σχετική µελέτη που έγινε από τα αρµόδια Υπουργεία Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού και Οικονοµικών, µέσα στο 1999, αποφασίστηκε αναθεώρηση της συµφωνίας, µε 
αναδροµική ισχύ από το 1996, και όπως η Κυβέρνηση καλύπτει το έλλειµµα του Ιδρύµατος, µε 
µέγιστο ετήσιο ποσό £120.000.  Το ΄Ιδρυµα δεν έχει αποφασίσει ακόµη κατά πόσο η απόφαση 
της Κυβέρνησης, για την αναδροµική αναθεώρηση της συµφωνίας, θα γίνει αποδεκτή, και οι 
λογαριασµοί που έχουν ετοιµαστεί περιλαµβάνουν στα έσοδα το ποσό  που προκύπτει από τη 
διαχείριση του Τεχνικού Σκέλους του Σχεδίου, µε βάση τη συµφωνία.  Η κυβερνητική οφειλή, 
σύµφωνα µε τους λογαριασµούς, ανέρχεται σε £580.260, ενώ, σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο 
τρόπο καθορισµού της αµοιβής του Ιδρύµατος, η κυβερνητική οφειλή στις 31.12.98, όπως 
υπολογίστηκε από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού,  ανέρχεται στις 
£80.606. 

Επειδή διαπιστώνεται ότι το ΄Ιδρυµα δεν είναι βέβαιο εάν θα τυγχάνει της οικονοµικής 
υποστήριξης της Κυβέρνησης στο µέλλον, έγινε εισήγηση όπως ενταθούν οι προσπάθειες  του 
για αύξηση των εσόδων του, ώστε σταδιακά να καταστεί αυτοσυντήρητο.  Ο Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ΄Ιδρυµα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στο 
µέλλον, και ανάλογα µε τις δυνατότητες του, να χρεώνει τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει. 

Μέρος Β 

4.152.6  Κανονισµοί.  Στην προηγούµενη ΄Εκθεση µου εισηγήθηκα, για την εύρυθµη λειτουργία 
του Ιδρύµατος, την ετοιµασία Κανονισµών που να διέπουν τους όρους υπηρεσίας των 
υπαλλήλων, καθώς και ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών που να ρυθµίζουν τα 
οικονοµικά θέµατα.  ΄Οπως διαπιστώθηκε, έχουν ετοιµαστεί Κανονισµοί προσωπικού, αλλά δεν 
έτυχαν ακόµη της έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ η ετοιµασία ∆ηµοσιονοµικών και 
Λογιστικών Οδηγιών εκκρεµεί ακόµη.  Επιπρόσθετα, όσο αφορά τους Κανονισµούς «΄Εγκριση 
∆ιοικητικών Εξόδων και Αγορών Πάγιου Ενεργητικού», οι οποίοι έχουν ήδη εγκριθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, έγινε εισήγηση όπως αυτοί τύχουν περαιτέρω µελέτης και αναθεώρησης, 
ώστε να συνάδουν και µε τους νέους περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµους και Κανονισµούς.  
Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα συζητηθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος. 

4.152.7  Φορολογικές υποχρεώσεις του Ιδρύµατος.  Οι φορολογικές υποχρεώσεις του 
Ιδρύµατος δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί.  Το Υπουργείο Οικονοµικών πληροφόρησε το ΄Ιδρυµα 
ότι το θέµα εξετάζεται. 
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4.153  ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Μέρος Β 

4.153.1  Λογαριασµοί Ταµείου Κλινικών Εργαστηρίων.  Παρόλο ότι η Υπηρεσία µου 
επανειληµµένα ζήτησε όπως υποβληθούν για έλεγχο τα προβλεπόµενα από το άρθρο 5 των 
περί Κλινικών Εργαστηρίων Κανονισµών του 1990 βιβλία και λογαριασµοί του Ταµείου, για τα 
έτη 1992-1999, εντούτοις µέχρι σήµερα αυτά δεν έχουν υποβληθεί.  

4.154  Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.154.1  ΄Ιδρυση.  Ο περί του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (΄Ιδρυση και 
Λειτουργία) Νόµος αρ. 109(Ι) του 1997 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
δηµοσιεύτηκε στις 31.12.97.  Με τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 67(I)/98, ηµερ. 17.7.98, η 
Επιτροπή Υποτροφιών έπαυσε να υφίσταται και τέθηκε σε ισχύ, από 1.1.99, η Νοµοθεσία για τη 
λειτουργία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 

4.154.2  ∆απάνες.  Κατά το 1999 δαπανήθηκε ποσό ύψους £1.202.670, ως εκπαιδευτική 
χορηγία για υποτροφίες, σε σύγκριση µε £1.513.350 το προηγούµενο έτος.  Επιπρόσθετα κατά 
το 1999 εγκρίθηκαν δάνεια, για παραχώρηση από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους, ύψους 
£129.000, σε σύγκριση µε £104.000 το 1998. 

4.154.3  Στελέχωση και Κανονισµοί Λειτουργίας.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν εγκριθεί σχέδια 
υπηρεσίας, δεν έχει διοριστεί Γραµµατέας του Ιδρύµατος, δεν προσλήφθηκε το αναγκαίο 
προσωπικό, ούτε και έχουν εκδοθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο Κανονισµοί για την καλύτερη 
εφαρµογή του Νόµου, καθώς και άλλοι εσωτερικοί κανονισµοί που να αφορούν θέµατα 
διαδικασιών ή και λειτουργίας του Ιδρύµατος, όπως αυτοί προβλέπονται σε διάφορα άρθρα του 
Νόµου. 

4.154.4  Λειτουργία Ιδρύµατος.  Λόγω των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δε φαίνεται να έχει 
διαφοροποιηθεί το προηγούµενο καθεστώς λειτουργίας της Επιτροπής Υποτροφιών. 

(α) Το ΄Ιδρυµα άρχισε και συνεχίζει τη λειτουργία του µε προσωπικό της Υπηρεσίας ∆ηµοσίας 
∆ιοικήσεως και Προσωπικού, η οποία καλύπτει και τα λειτουργικά του έξοδα. 

(β) Οι συµβάσεις που αφορούν την παραχώρηση υποτροφιών εξακολουθούν να 
υπογράφονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων και του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆ηµοσίας 
∆ιοικήσεως και Προσωπικού, αντί από τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος (άρθρο 10(γ) του Νόµου),  
µε ενδεχόµενο αυτές να πάσχουν νοµικά. 

(γ) ∆εν έχει λειτουργήσει ξεχωριστό Ταµείο και δεν τηρούνται τα αναγκαία βιβλία και 
λογαριασµοί διαχείρισης, όπως προνοείται στα άρθρα 23 και 22 του Νόµου. 

4.154.5  Εκπρόθεσµες αιτήσεις.  Σε αντίθεση µε τους όρους προκήρυξης των υποτροφιών της 
περιόδου 1998/99, διαπιστώθηκε ότι έγιναν αποδεκτές και εξετάστηκαν αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα. 

4.154.6  Παραβάσεις συµβολαίων.  Σύµφωνα µε στοιχεία του Ιδρύµατος, 35 συνολικά άτοµα 
όφειλαν να επιστρέψουν τα χρήµατα που πήραν, λόγω παράβασης των όρων των συµβολαίων, 
ενώ άλλες 35 υποθέσεις εκκρεµούν ενώπιον της Νοµικής Υπηρεσίας. 
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4.154.7  Παρακολούθηση εισπράξεων λόγω διακοπής συµβολαίων.  ∆εν υπάρχει σύστηµα 
παρακολούθησης της είσπραξης όλων των ποσών που θα πρέπει να ανακτηθούν, λόγω 
διακοπής των συµβολαίων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων. 

4.154.8  Λογαριασµοί και οικονοµική διαχείριση.  ∆εν έχουν ετοιµαστεί λογαριασµοί και 
απολογισµός για υποβολή και έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή, σε αντίθεση µε το άρθρο 25 του 
Νόµου. 

4.155  ΤΑΜΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-59 
Μέρος Α 

4.155.1  Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου ανήλθαν κατά το 1999 σε £424.722 και 
οι πληρωµές στις £550.065, σε σύγκριση µε £522.228 και £426.656, αντίστοιχα, το 1998.  Τα 
ταµειακά διαθέσιµα στις 31.12.99 ήταν £32.985, σε σύγκριση µε £158.328 το 1998. 

(β) ΄Εσοδα.  Το µεγαλύτερο ποσοστό εσόδων του Ταµείου προέρχεται από κρατική 
επιχορήγηση,  µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού, µε ποσό £410.000 το χρόνο. 

(γ) ΄Εξοδα.  Οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων κατά το 1999 αναλύονται ως ακολούθως:  
Ανεγέρσεις/Βελτιώσεις/Συντήρηση Μνηµείων και άλλων Ιστορικών Χώρων (£370.630), 
Χορηγίες σε Συνδέσµους Αγωνιστών, Σωµατεία και Οικογένειες Ηρώων (£57.145), 
Απασχόληση ΄Εκτακτου Προσωπικού (£42.964) και Εκδηλώσεις (£30.876). 

4.156  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

4.156.1  ΄Εγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός του Κέντρου για το 1998, στον 
οποίο περιλαµβάνονται πρόνοιες για τις δαπάνες που έγιναν για τα έτη 1996 και 1997, 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 20.5.98 και ο Προϋπολογισµός για την περίοδο 
1.1.99-31.3.99 εγκρίθηκε στις 13.1.99.  Για την υπόλοιπη περίοδο του έτους 1999, καθώς και 
για το έτος 2000, ετοιµάστηκαν Προϋπολογισµοί για σκοπούς διαπραγµάτευσης της συµφωνίας 
και στάληκαν στα Υπουργεία Οικονοµικών και Υγείας τον Ιανουάριο 1999 και Μάρτιο 2000, 
αντίστοιχα, χωρίς όµως να έχουν µέχρι σήµερα προωθηθεί για έγκριση, λόγω 
επαναδιαπραγµάτευσης της συµφωνίας. 

4.156.2  Οικονοµική κατάσταση.  Η οικονοµική κατάσταση του Κέντρου, σύµφωνα µε τους 
λογαριασµούς του 1998, ήταν όπως πιο κάτω.  Για το 1999 δεν ετοιµάστηκαν ακόµη 
λογαριασµοί,  λόγω των εκκρεµοτήτων αναφορικά µε τις συνταγές των ιατρών. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Στις 31.12.98 οι λογαριασµοί παρουσίασαν πλεόνασµα £9.895, 
σε σύγκριση µε £1.429 το 1997, και £21.290 το 1996.  Τα έσοδα και τα έξοδα του Κέντρου κατά 
τα τελευταία τρία χρόνια ήταν όπως πιο κάτω: 

 1998  1997  1996 
 £  £  £ 

΄Εσοδα 578.761  123.895  51.810 
΄Εξοδα 568.866  122.469  30.520 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Κέντρου:  
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 1998  1997  1996 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
1,04  

 
1,22  

 
2,42 

Κρατική Χορηγία Εισπρακτέα προς ΄Εσοδα 87,78%  73%  29,04% 

4.156.3  ΄Ιδρυση και λειτουργία του Κέντρου 
(α) ΄Ιδρυση.  Συνιδρυτές του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, το οποίο  συστάθηκε 
στις 16.5.97 ως νοµικό πρόσωπο, µε βάση τον περί Αγαθοεργών Ιδρυµάτων Νόµο, Κεφ. 41, 
είναι η Κυβέρνηση και το Ιατρικό ΄Ιδρυµα Τράπεζας Κύπρου.  Στις 27.2.92 η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποδέχθηκε τη δωρεά του Ιατρικού 
Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου και ενέκρινε την παραχώρηση κρατικής γης για την ανέγερση του 
Κέντρου.  Στις 3.1.95 υπογράφηκε δήλωση καταπιστεύµατος µεταξύ των δύο µερών, µε την 
οποία το Ιατρικό ΄Ιδρυµα Τράπεζας Κύπρου ανέλαβε να διαθέσει τα κεφάλαια του για την 
ανέγερση και εξοπλισµό του Κέντρου και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, πέρα από την παραχώρηση 
της κρατικής γης για την ανέγερση του Κέντρου,  την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών 
δαπανών του Κέντρου στο διηνεκές, µε τη µέθοδο της ετήσια καθοριζόµενης χορηγίας από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. 

(β) Οικονοµική στήριξη του Κέντρου.  Το Κέντρο άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέµβριο 
του 1998.  Η λειτουργία του βασίζεται, κυρίως, στην οικονοµική στήριξη της Κυβέρνησης, η 
οποία, µε βάση τη δήλωση καταπιστεύµατος και τη συµφωνία που υπέγραψε µε το Ιατρικό 
΄Ιδρυµα Τράπεζας Κύπρου, ανέλαβε να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου.  Μέχρι 
σήµερα η Κυβέρνηση δεν έχει καταβάλει στο Κέντρο οποιοδήποτε ποσό για κάλυψη των 
λειτουργικών του εξόδων, επειδή έχει τεθεί θέµα επαναδιαπραγµάτευσης της συµφωνίας.  Στο 
µεταξύ το Κέντρο χρηµατοδοτείται από δάνεια µε κυβερνητική εγγύηση και µε πιστωτικές 
διευκολύνσεις από την Τράπεζα Κύπρου.  ΄Εχοντας υπόψη το ύψος των λειτουργικών εξόδων 
του Κέντρου, τα οποία βάσει της συµφωνίας καταβάλλονται από το Κράτος, και το γεγονός ότι 
παρόµοιες υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο εξακολουθεί να προσφέρονται και από τα 
Κρατικά Νοσηλευτήρια, η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι το καθεστώς λειτουργίας του 
πρέπει να αποφασιστεί το συντοµότερο. 

Ανάµεσα στις υπαλλακτικές λύσεις που θα µπορούσε να εξεταστούν δεν πρέπει να αποκλείεται 
το ενδεχόµενο υπαγωγής του Κέντρου στις Ιατρικές Υπηρεσίες, όπως συµβαίνει µε τα Κρατικά 
Νοσηλευτήρια, η ανάληψη της λειτουργίας του και όλων των εξόδων από το Ιατρικό ΄Ιδρυµα 
Τράπεζας Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάµεση λύση ήθελε κριθεί ότι θα διασφάλιζε το 
δηµόσιο συµφέρον.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η επαναδιαπραγµάτευση 
της συµφωνίας θα πρέπει να καταλήξει σε συµφωνία, η οποία να µη συγκρούεται µε τον περί 
Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο και Κανονισµούς. 

(γ) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Λόγω της µη καταβολής στο Κέντρο των λειτουργικών του 
εξόδων από την Κυβέρνηση, αυτά πληρώνονταν αρχικά από προσωρινό τραπεζικό λογαριασµό 
που ανοίχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου.  Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας 
που παρουσιάστηκε µέσα στο 1998, το Κέντρο προχώρησε στη σύναψη δανείου, ύψους 
£975.000, από την Τράπεζα Κύπρου, µε εγγύηση από την Κυβέρνηση.  Το υπόλοιπο του 
δανείου στις 31.12.98 ήταν £710.689. 

4.156.4  Οφειλή από την Κυβέρνηση.  Στους λογαριασµούς του Κέντρου η Κυβέρνηση 
παρουσιάζεται ως οφειλέτης.  Στις 31.12.98 το ποσό που παρουσιάζεται ως οφειλόµενο από 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

368 

την Κυβέρνηση ανέρχεται σε £613.524 και αντιπροσωπεύει σχεδόν όλα τα λειτουργικά έξοδα 
του Κέντρου, από την ίδρυση του µέχρι τις 31.12.98. 

4.156.5  Προσφορά υπηρεσιών από την Κυβέρνηση στο Κέντρο 
(α) Η σίτιση των ασθενών του Κέντρου παρέχεται από το Μακάρειο Νοσοκοµείο και µέχρι το 
Μάιο του 1999 οι αναλύσεις γίνονταν στο Χηµείο του Γενικού Νοσοκοµείου.  Τόσο το κόστος 
σίτισης όσο και το κόστος των αναλύσεων δεν παρουσιάζονται στους λογαριασµούς.  Ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Κέντρου ανέφερε ότι οι λογαριασµοί του 1999 περιλαµβάνουν τέτοιο κόστος, 
συµπεριλαµβανοµένης και αναδροµικής χρέωσης για το 1998. 

(β) Προµήθεια φαρµάκων.  Η Κυβέρνηση προµηθεύει το Κέντρο µε φάρµακα και 
φαρµακευτικό υλικό µέσω των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών.  Μέχρι τις 31.12.98, σύµφωνα µε 
τους λογαριασµούς του Κέντρου, το κόστος τους ανήλθε σε £75.867.  Με βάση τα στοιχεία των 
Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, µέχρι τις 31.12.99 το κόστος των φαρµάκων και φαρµακευτικού 
υλικού που παραχωρήθηκαν στο Κέντρο ανήλθε σε £838.018. 

(γ) Λειτουργία Χηµείου.  Μέχρι σήµερα το Χηµείο του Κέντρου δεν έχει λειτουργήσει, γιατί 
δεν έγινε η αναγκαία στελέχωση του, ούτε και η αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού. Οι αναλύσεις 
αρχικά γίνονταν στο Χηµείο του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας και  από το Μάιο του 1999 
γίνονται σε ιδιωτικό χηµείο. Μέχρι τις 31.12.99 πληρώθηκε για τις αναλύσεις αυτές ποσό ύψους 
£90.000.  Επειδή, µε βάση τη συµφωνία, η οποία δεν αναθεωρήθηκε, η Κυβέρνηση ανέλαβε να 
προσφέρει στο Κέντρο τις υπηρεσίες στον τοµέα της Ογκολογίας, που το ίδιο το Κέντρο δεν 
προσφέρει, και επειδή τα έξοδα αυτά τελικά επιβαρύνουν την Κυβέρνηση, έγινε εισήγηση όπως 
το Κέντρο χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης, εκεί όπου προσφέρονται.  Ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Κέντρου ανέφερε ότι στόχος του Κέντρου ήταν όπως το Κέντρο εξυπηρετείται 
από το Χηµείο του Μακάρειου Νοσοκοµείου.  ΄Οµως, επειδή οι συζητήσεις για αναβάθµιση του 
Χηµείου του Μακάρειου δεν καρποφόρησαν, µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου οι 
αναλύσεις ανατέθηκαν, µετά από προσφορές, σε ιδιωτικό χηµείο του οποίου οι υπηρεσίες 
µπορούν να τερµατιστούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εάν το Κέντρο αρχίσει να εξυπηρετείται 
από το ∆ηµόσιο. 

4.156.6  Προσωπικό και ωφελήµατα. Στις 31.12.98 το Κέντρο εργοδοτούσε 63 άτοµα (4 
άτοµα το 1997).  Οι δαπάνες ανήλθαν σε £355.135, σε σύγκριση µε £79.270 το 1997. 

4.157  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
Μέρος Α 
4.157.1  ΄Ιδρυση του Καραϊσκάκειου Ιδρύµατος 
(α) Το Καραϊσκάκειο ΄Ιδρυµα εγκρίθηκε ως Φιλανθρωπικό ΄Ιδρυµα, µε σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου.  Εξαγγέλθηκε η σύσταση του στις 18.9.96 από τον τότε Υπουργό 
Υγείας, µε συνιδρυτές το Υπουργείο Υγείας, τον κ. Μιχάλη Καραϊσκάκη, το Σύνδεσµο 
Προσφοράς Αιµοπεταλίων και το Σύνδεσµο Λευχαιµίας Ηνωµένου Βασιλείου.  Η ίδρυση του 
έγινε δυνατή µε την αρχική δωρεά, ύψους £45.000, από τον κ. Μιχάλη Καραϊσκάκη, ποσό το 
οποίο συγκέντρωσε µε έρανο, για να χρηµατοδοτήσει τη µεταµόσχευση µυελού των οστών στο 
γιο του.  Τα έσοδα του Ιδρύµατος προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία και από 
συνεισφορές φίλων και υποστηρικτών του Ιδρύµατος. 
(β) ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος.  Το ΄Ιδρυµα διοικείται από Συµβούλιο.  Η σύνθεση και ο 
διορισµός του διαλαµβάνεται στα άρθρα 7-8.2 της ιδρυτικής πράξης του 1996.  Οι εξουσίες και 
τα καθήκοντα του διαλαµβάνονται επίσης στην ίδια ιδρυτική πράξη. 
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(γ) Σκοπός του Ιδρύµατος.  Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η οργάνωση Τράπεζας Μυελού 
των Οστών και Αιµοπεταλίων, για προσφορά ελπίδας ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους µας.  
Προς το σκοπό αυτό το ΄Ιδρυµα στοχεύει στην οργάνωση κατάλληλου εργαστηρίου, το οποίο να 
µπορεί να διενεργεί τις εξετάσεις ιστοσυµβατότητας, δωρεάν, έγκαιρα και έγκυρα, και στην 
εξεύρεση εθελοντών για πραγµατοποίηση εξετάσεων ιστοσυµβατότητας, µε σκοπό την 
εθελοντική προσφορά  στοιχείων του αίµατος τους, όπως µυελό των οστών, αρχέγονα κύτταρα, 
λευκά αιµοσφαίρια, αιµοπετάλια κ.τ.λ. 

(δ) Στέγαση του Ιδρύµατος.  Το ΄Ιδρυµα στεγάζεται σε κυβερνητική κατοικία, η οποία 
παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση µε εικονικό ενοίκιο. 

4.157.2  Λειτουργία του Ιδρύµατος.  Η συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύµατος στηρίζεται, 
κατά κύριο λόγο, στην κυβερνητική χορηγία και άλλες εισφορές. 

4.157.3  Ετοιµασία Προϋπολογισµού.  Λόγω µη ετοιµασίας ετήσιου Προϋπολογισµού από το 
΄Ιδρυµα, για σκοπούς καλύτερου προγραµµατισµού και διαχείρισης εισηγήθηκα την ετοιµασία 
και έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους. 

4.157.4  Οικονοµική κατάσταση 
(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα £7.774 κατά το 1998, σε 
σύγκριση µε πλεόνασµα £95.995 για την περίοδο που έληξε στις 31.12.97. 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως εξής: 

  1998  1.10.96-31.12.97 
  £   £  
΄Εσοδα  87.836   119.580  
΄Εξοδα  95.610     23.585  
(΄Ελλειµµα)/Πλεόνασµα  (7.774)     95.995  

(β) Τα έσοδα του Ιδρύµατος προέρχονται κυρίως από εισφορές και χορηγίες.  Η κυβερνητική 
χορηγία µέσα στο 1998 ανήλθε σε £70.000, σε σύγκριση µε £35.710 (αξία αντιδραστηρίων) για 
την περίοδο 1.10.96 - 31.12.97.  Οι συνεισφορές από ιδρυτές και συνιδρυτές για την περίοδο 
που έληξε στις 31.12.97 ανήλθαν σε £70.582. 

4.157.5  Προσωπικό.  Το ΄Ιδρυµα εργοδοτούσε κατά το 1998 τρεις λειτουργούς, µε συνολικές 
δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ύψους £24.970, 
σε σύγκριση µε £12.800 για την προηγούµενη περίοδο. 

4.157.6  Κανονισµοί.  Για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος, έγινε εισήγηση όπως, 
σύµφωνα και µε το άρθρο 29 της ιδρυτικής πράξης, ετοιµαστούν Κανονισµοί που να διέπουν 
θέµατα οικονοµικής διαχείρισης του Ιδρύµατος, όπως την είσπραξη εσόδων, τη διενέργεια 
δαπανών, προσφορές κ.τ.λ., καθώς επίσης και Κανονισµούς που να διέπουν τους όρους 
υπηρεσίας των υπαλλήλων, ωφελήµατα, καθήκοντα και ευθύνες. 

4.157.7  Εισπράξεις.  Τα έντυπα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διενέργεια των εισπράξεων 
από το 1996 µέχρι 1999 προήλθαν από διάφορες πηγές, χωρίς αυτά να είναι καταχωρισµένα σε 
µητρώο διπλοτύπων και χωρίς να µπορεί να επιβεβαιωθεί ο πραγµατικός αριθµός που 
εκδόθηκε, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διασφαλιστεί ότι όλα τα έντυπα παρουσιάστηκαν 
για έλεγχο.  Επίσης, ποσά που προήλθαν από εισπράξεις και εκδηλώσεις ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας παραλήφθηκαν από το ΄Ιδρυµα, χωρίς την έκδοση σχετικών αποδείξεων 
είσπραξης. 
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4.158  ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
4.158.1  Γενικά.  Το Εφοριακό Συµβούλιο συστάθηκε µε βάση το άρθρο 4Α(1) του Νόµου 80(Ι) 
του 1999, µε αρµοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, οι οποίες λαµβάνονται σύµφωνα µε το εδάφιο 
(5) του άρθρου 20 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο διόρισε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συµβουλίου από 2.1.2000.  Ο Νόµος, µε βάση 
τον οποίο καθιδρύθηκε το Εφοριακό Συµβούλιο, καθόρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
του 6 µήνες µετά την ψήφιση του Νόµου, δηλαδή 2.1.2000. 

4.159  ΑΡΧΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
4.159.1  Οικονοµική κατάσταση 
(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για την περίοδο 1.5 - 31.12.98 και για το έτος 
1999, που µόλις πρόσφατα έχουν υποβληθεί, µε αποτέλεσµα να µην έχει ακόµη συµπληρωθεί 
ο έλεγχος τους, παρουσίασαν πλεόνασµα £224..739 για το έτος 1999 και £3.432 για την 
προηγούµενη περίοδο. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα ήταν £362.617 κατά το έτος 1999 και £49.607 κατά την προηγούµενη 
περίοδο. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα ήταν £137.878 κατά το έτος 1999 και £46.175 κατά την προηγούµενη 
περίοδο. 

4.159.2  Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού για το 1998.  Σύµφωνα µε το 
άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου  αρ. 7(Ι)/98, ο 
Προϋπολογισµός της Αρχής καταρτίζεται µέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου και υπόκειται 
στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Ο Προϋπολογισµός για το 1998 εγκρίθηκε από την Αρχή στις 20.5.98, υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 22.5.98  και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.10.98.  
Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16.10.98 και ψηφίστηκε σε Νόµο (αρ. 43(ΙΙ)/98) 
στις 3.12.98.  ΄Ενεκα των πιο πάνω καθυστερήσεων, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της 
Αρχής εξασφαλίστηκε προκαταβολή από την Κυβέρνηση,  ύψους £75.000, µε βάση τον περί 
Ενταλµάτων Προκαταβολής Νόµο 168/85 και την Κ.∆.Π. 78/86, η οποία αποπληρώθηκε τον 
Ιούνιο 2000. 

4.159.3  Προσωπικό.  Στο τέλος του 1999 η Αρχή εργοδοτούσε 3 υπαλλήλους σε µόνιµες 
θέσεις.  Οι αποδοχές προσωπικού ανήλθαν σε £52.130 (£21.469 για την προηγούµενη 
περίοδο) και σ� αυτές περιλαµβάνεται ποσό £17.360 για µίσθωση υπηρεσιών ενός Συµβούλου 
(£8.600 για την προηγούµενη περίοδο) και £32.019 για τη µίσθωση υπηρεσιών 4 ατόµων για 
γραφειακές και άλλες υπηρεσίες (£11.545 για την προηγούµενη περίοδο). 

4.159.4  Τέλη επί των εσόδων από διαφηµίσεις.  ∆εν έχει περιληφθεί στους λογαριασµούς 
οποιαδήποτε πρόνοια για εισπρακτέα έσοδα από τέλη επί των εσόδων από τις διαφηµίσεις, 
επειδή σηµαντικός αριθµός σταθµών δεν υπέβαλαν καταστάσεις εσόδων από τις διαφηµίσεις. 

Με την έγκριση των σχετικών Κανονισµών (Κ.∆.Π. 10/2000) τον Ιανουάριο 2000, η Αρχή 
προέβη στις δέουσες ενέργειες και ήδη έχει εισπραχθεί σηµαντικό µέρος των πιο πάνω τελών. 

4.159.5  Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Εκκρεµεί η θέσπιση Κανονισµών για τα 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του προσωπικού (όπως προνοείται στο άρθρο 9(5) του Νόµου 
7(Ι)/98), παρόλο που έχει περιληφθεί συµβολική πρόνοια στον Προϋπολογισµό για το έτος 
2000. 
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ΜΕΡΟΣ 5 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.1   ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1999 
Οι τρεις Προϋπολογισµοί, δηλαδή Τακτικός, Αναπτύξεως και Ειδικού Ταµείου Ανακουφίσεως, 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8.10.98 και, µετά την ψήφιση τους σε Νόµο 
από τη Βουλή, δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 29.1.99. 

5.2   ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
5.2.1   Πάγιο Ταµείο.  Το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας παρουσίασε το 1999 την πιο κάτω 
κίνηση. 
 £εκ. 
Χρεωστικό υπόλοιπο 1.1.99 2.674,0 
Πλέον:  ∆απάνες 1.546,4 
 4.220,4 
Μείον:  ΄Εσοδα 1.101,3 
Χρεωστικό υπόλοιπο 31.12.99 3.119,1 

5.2.2  Αποτελέσµατα έτους.  Το έλλειµµα του Τακτικού Προϋπολογισµού για το 1999 ανήλθε 
σε £445,1 εκ., ενώ είχε γίνει πρόβλεψη για £505,8 εκ., ως ακολούθως: 

 Προϋπολογισθέντα 
£000 

 Πραγµατικά 
£000 

΄Εσοδα 1.110.634  1.101.288 
∆απάνες 1.616.412  1.546.359 
΄Ελλειµµα 505.778  445.071 

5.2.3  'Εσοδα.  Τα πραγµατικά έσοδα ανήλθαν σε £1.101,3 εκ., σε σύγκριση µε £1.110,6 εκ. 
που προϋπολογίστηκαν, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £9,3 εκ. ή 0,84%.  Τα πραγµατικά έσοδα 
των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 1 9 9 9  1 9 9 8 

 £000  %  £000  % 

΄Αµεσοι φόροι:        

Φόρος εισοδήµατος 188.139  17,08  171.741  16,61 

Εταιρικός φόρος και φόρος επί    
µερισµάτων 

 

159.406 

  

14,47 

  

127.782 

  

12,36 

΄Αλλοι άµεσοι φόροι 51.225  4,66  48.497  4,69 

 398.770  36,21  348.020  33,66 

΄Εµµεσοι φόροι:        

Φόρος προστιθέµενης αξίας 254.340  23,09  245.038  23,70 

Φόρος κατανάλωσης 128.478  11,67  120.011  11,61 
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 1 9 9 9  1 9 9 8 

 £000  %  £000  % 

Εισαγωγικοί δασµοί 58.423  5,30  56.263  5,44 

΄Αλλοι έµµεσοι φόροι 62.478  5,68  60.877  5,89 

 503.719  45,74  482.189  46,64 

΄Αλλα έσοδα:        

΄Εσοδα από προσφορά υπηρε-
σιών και πώληση αγαθών 

 

61.789 

  

5,61 

  

59.686 

  

5,77 

Πρόσοδοι, ενοίκια & δικαιώµατα 25.657  2,33  25.885  2,50 

Μεταβιβάσεις 81.930  7,44  81.206  7,85 

Χορηγίες 942  0,09  610  0,06 

΄Εσοδα από δάνεια 18.786  1,70  24.848  2,40 

΄Εσοδα µη ΄Αλλως Κατατάξιµα 9.696  0,88  11.515  1,12 

 198.799  18,05  203.750  19,70 

 1.101.288  100,00  1.033.959  100,00 

5.2.4 ∆απάνες. Οι δαπάνες που αρχικά προϋπολογίστηκαν αυξήθηκαν από £1.616,4 εκ. σε 
£1.691 εκ. και εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν σε £1.546,4 εκ., δηλαδή παρέµεινε 
αδαπάνητο ποσό ύψους £144,6 εκ. ή 8,55%. 
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5.3   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

5.3.1   Ταµείο Αναπτύξεως.  To Ταµείο Αναπτύξεως παρουσίασε την πιο κάτω κίνηση κατά το 
1999. 

 £εκ. 

Υπόλοιπο 1.1.99 (167,1) 

Πλέον:  Πρόσοδοι από δάνεια 317,5 

 150,4 

Μείον:   ∆απάνες αναπτύξεως  205,1 

Υπόλοιπο 31.12.99 (54,7) 

5.3.2  ∆απάνες.  Οι δαπάνες που αρχικά προϋπολογίστηκαν αυξήθηκαν από £264,2 εκ. σε 
£290 εκ. και εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν σε £205,1 εκ., δηλαδή παρέµεινε 
αδαπάνητο ποσό ύψους £84,9 εκ. ή 29,28%. 

5.4   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 

5.4.1   Γενικά.  Το Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων παρουσίασε την πιο 
κάτω κίνηση κατά τα έτη 1999-1998: 

 1999 
£000 

 1998 
£000 

΄Ελλειµµα 1ης Ιανουαρίου  (284.459)  (215.971) 
Εκδόσεις ∆ανείων Προηγούµενων Ετών Φορέα     
Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 

 
7.488 

  
- 

 (276.971)  (215.971) 
΄Εσοδα 6.058  6.405 
 (270.913)  (209.566) 
∆απάνες (78.135)  (75.853) 
 (349.048)  (285.419) 
Μεταφορά στο Αναπληρούµενο Ταµείο για Στέγαση 
Εκτοπισθέντων Κρατικών Λειτουργών 

 
304 

  
960 

΄Ελλειµµα 31ης ∆εκεµβρίου  (348.744)  (284.459) 

Στα έσοδα δεν περιλαµβάνονται εισπράξεις που προέρχονται από αποπληρωµή δανείων, το 
σύνολο των οποίων το 1999 ήταν £420.115.  Επίσης στις δαπάνες δεν περιλαµβάνονται 
πληρωµές ύψους £6.973.950 που αντιπροσωπεύουν εκδόσεις νέων δανείων.  Κατά το 1999 
έγινε διαγραφή του ποσού των £3.347 από τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από το 
Αναπληρούµενο Ταµείο για στέγαση εκτοπισθέντων κρατικών λειτουργών, µε βάση απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου. 
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5.4.2   Εισπράξεις. Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις εισπράξεις που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά τα έτη 1999 και 1998: 

 1999 

£000 

 1998 

£000 

Εισφορές:    

Εσωτερικού  1.509  1.723 

Εξωτερικού -  - 

΄Αλλες Εισπράξεις:    

Προσωρινή προσφυγική επιβάρυνση στις εισαγωγές 1.691  2.268 

Προσφυγικό γραµµατόσηµο 424  397 

Επιβάρυνση σε καθυστερηµένα έσοδα έκτακτης εισφοράς 871  869 

Τόκοι για εκδοθέντα δάνεια 852  426 

Ενοίκια 188  185 

Επιστροφή αζήτητης χρηµατικής βοήθειας σε πρόσφυγες 13  16 

Πληρωµές καθ΄ υπέρβαση προηγούµενων ετών 62  82 

∆ιάφορα άλλα έσοδα 7  7 

Τέλη από τροφίµους διαφόρων ιδρυµάτων 388  382 

Σύστηµα ενοικιαγοράς οικισµών 53  50 

 6.058  6.405 

5.4.3  Πληρωµές.  Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν κατά 
τα έτη 1999 και 1998: 

 1999 

£000 

 1998 

£000 

Κοινωνική Μέριµνα και Ανακούφιση  34.815  29.488 

Στέγαση Προσφύγων και Παθόντων 28.127  27.779 

΄Εργα Υποδοµής 3.063  5.562 

Παιδεία 1.613  1.305 

∆ιάφορες ∆απάνες 10.517  11.720 

 78.135  75.854 

∆άνεια για Αυτοστέγαση κ.ά. 6.974  1.206 

 85.109  77.060 
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5.5   ΓΕΝΙΚΑ 

5.5.1  Υπερβάσεις επί των Προϋπολογισµών.   Παρατηρήθηκε και πάλι ότι διενεργήθηκαν 
δαπάνες πέρα από εκείνες που είχαν αρχικά εγκριθεί, για τις οποίες ζητήθηκε έγκριση.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού Νόµου, εκδόθηκαν από τον Υπουργό 
Οικονοµικών συνολικά 46 ειδικά εντάλµατα πληρωµής (Ε.Ε.Π.) για συνολικό ποσό 
£122.064.009.  Αυτά αναλύονται όπως πιο κάτω: 

Κατηγορίες Ε.Ε.Π.  
Αρ. 
Ε.Ε.Π.  Ποσό  Επαναφορές  

Καθαρό 
ποσό 

    £  £  £ 
΄Αµεση επιβάρυνση Πάγιου 
Ταµείου 

  
4 

  
36.327.055 

  
- 

  
36.327.055 

Με Νόµο  12  71.913.089  -  71.913.089 
΄Αλλα  30  13.823.865  (959.780)  12.864.085 
Σύνολο  46  122.064.009  (959.780)  121.104.229 

Η κατηγορία ΄Αλλα Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής αναλύεται όπως πιο κάτω: 

Περιγραφή  Ποσό 
  £ 

Κατανοµές από 18.30.2.348 
Τακτικός Προϋπολογισµός-Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες & Αποθεµατικό 

  
1.494.208 

Κατανοµές από 18.30.4.348 
Τ.A.E.Π-Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες & Αποθεµατικό 

  
158.635 

Κατανοµές από 19.26.3.349 
Προϋπολογισµός Αναπτύξεως-Συµβατικές Υποχρεώσεις µη ΄Αλλως 
Προνοούµενες 

  
 

802.014 
Κατανοµές από 19.30.3.348 
Προϋπολογισµός Αναπτύξεως-Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες & 
Αποθεµατικό 

  
 

417.408 
Κατανοµές από εξοικονοµήσεις από άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου  9.991.820 
Σύνολο  12.864.085 

Το σύνολο των πιστώσεων που µεταφέρθηκαν είτε από εξοικονοµήσεις από άρθρα του ίδιου 
Κεφαλαίου, είτε από τα Κεφάλαια �Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό� του Τακτικού 
Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, ανήλθε στο ποσό των £11.903.436 και 
επηρεάστηκαν 755 ΄Αρθρα (αν ένα ΄Αρθρο επηρεάστηκε πέραν της µιας φοράς από 
διαφορετικά Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής µετρήθηκε µια φορά µόνο).  Μέσα στο έτος 2000 
εκδόθηκαν δώδεκα (12) Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής για κάλυψη υπερβάσεων του 1999, από 
τα οποία τα δύο αφορούσαν απευθείας χρέωση στο Πάγιο Ταµείο.  Τα υπόλοιπα δέκα (10) που 
αφορούσαν µεταφορές πιστώσεων, είτε από εξοικονοµήσεις από ΄Αρθρα του ίδιου Κεφαλαίου, 
είτε από τα Κεφάλαια �Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό�, επηρέασαν 388 ΄Αρθρα.  
Το τελευταίο Ειδικό ΄Ενταλµα Πληρωµής εκδόθηκε µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2000. 

Τα Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής που εκδόθηκαν µε Νόµο αναλύονται όπως πιο κάτω: 
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Α/Α 
Ε.Ε.Π. 

 
 Νόµος  Περιγραφή  Ποσό 

      £ 
1  6(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 1)  10 
9  26(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 2)  6.000.000 

10  28(ΙΙ)/99  Περί Ειδικεύσεως Συµπληρωµατικής 
Πιστώσεως (Τ.Α.Ε.Π.) (Αρ. 1) 

  
350.000 

12  30(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 3)  10.421.180 
12  31(ΙΙ)/99  Περί Ειδικεύσεως Συµπληρωµατικής 

Πιστώσεως (Ταµείο Αναπτύξεως) (Αρ. 1) 
  

11.207.100 
13  33(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 4)  257.381 
15  36(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 5)  284.511 
19  37(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 6)  12.192 
24  39(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 7)  16.563.392 
24  40(ΙΙ)/99  Περί Ειδικεύσεως Συµπληρωµατικής 

Πιστώσεως (Τ.Α.Ε.Π.) (Αρ. 2) 
  

7.124.000 
26  42(ΙΙ)/99  Περί Ειδικεύσεως Συµπληρωµατικής 

Πιστώσεως (Ταµείο Αναπτύξεως) (Αρ. 2) 
  

14.670.596 
28  44(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 8)  1.511.850 
30  46(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 9)  190.000 
30  48(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 10)  450.000 
32  50(ΙΙ)/99  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Αρ. 11)  977.802 
32  51(ΙΙ)/99  Περί Ειδικεύσεως Συµπληρωµατικής 

Πιστώσεως (Ταµείο Αναπτύξεως) (Αρ. 3) 
  

83.113 
32  50 & 

51/99 
 Εξοικονοµήσεις (΄Αρθρα 102, 103, 106, 107, 

108, 121) 
  

1.809.962 
      71.913.089 

5.5.2  Καθυστερηµένες υποχρεώσεις.  Σύµφωνα µε τις  ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές 
Οδηγίες, οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης πρέπει να τακτοποιούνται έγκαιρα και οπωσδήποτε 
πριν από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο δηµιουργούνται.  Η πρόνοια αυτή δεν 
τηρήθηκε πάντοτε, µε αποτέλεσµα να γίνουν πληρωµές µέχρι 1.9.2000 από τον 
Προϋπολογισµό του 2000, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέσα στο 1999, για συνολικό 
ποσό £4.258.745.  Οι πιο πάνω οδηγίες προβλέπουν επίσης ότι οι καταστάσεις 
καθυστερηµένων υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
του επόµενου χρόνου. 
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Εισπράξεις  Προϋπολ ογ ισµώ ν  1999

£317,5 εκ
£6,1 εκ £1.101,3 εκ

Τακ τικός Προϋπολογ ισµός����
���� Ταµείο Αναπτύξεως����
���� Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων κα ι Παθόντων

Σύνολο
£1.425,5εκ
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Πλ ηρω µ έ ς  Προ ϋ π ο λ ο γ ισ µώ ν  19 9 9

£205,2 εκ
£78,1 εκ

£1.546,4 εκ

Τα κ τικ ός  Προϋπολογ ισµός
���� Τα µε ίο  Α ναπ τύξεως
����
Τα µε ίο  Α να κ ουφίσεως  Ε κ τοπ ισθέντων κα ι Παθόντων

Σύνολο
£1.836,6εκ
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Σύγ κριση  Εισπράξεω νΤακτικώ ν Προϋπολογ ισµώ ν 1998-1999

0

100.000

200.000

300.000
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500.000

Έµµεσοι  Φόροι  (46%) Άµεσοι  Φόροι  (36%) Μεταβιβάσεις (7%) Έσοδα από

Προσφορά

Υπηρεσιών  και

Πώληση  Αγαθών

(6%)

Χρηµατοδοτικά

Έσοδα (2%)

Πρόσοδοι ,

Μερίσµατα, Ενοίκ ια

και  ∆ικαιώµατα (2%)

Έσοδα µη  Άλλως

Κατατάξιµα (1%)

����
1999 1998

1999 = £1.101.288 χιλ
1998 = £1.033.959 χιλ
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Σ ύ γ κρ ισ η  Π λ η ρω µώ ν  Τ α κτ ικώ ν  Πρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ µώ ν  1 9 9 8 -1 9 9 9

0

1 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

6 0 0 .0 0 0

Μ ισθο ί

Προσωπ ικ ο ύ

(4 0 % )

Τό κ ο ι  ∆ ηµόσιο υ

Χ ρέο υ ς (1 7 % )

Κ ο ι ν ων ι κ ή ς

Ε υ ηµ ερ ία ς (13 % )

∆ άν ε ια  σε

Τρ ί το υ ς κ α ι

Α π οπ λ ηρωµ ές

(1 2 % )

Χ ορη γ ί ες, Ά µυ ν α

κ α ι  ∆ ιαφ ώτ ιση

(6 % )

Ε π ιχ ο ρη γ ήσει ς

(4 % )

Συ ν τή ρηση  κ α ι

Λ ε ι το υ ργ ία  (4% )

∆ απ άν ες σε

σχ έση  µ ε τ α

Έσοδα  (2 % )

Ε π εν δ ύ σει ς κ α ι

άλ λ ες

Κ εφ αλ α ιο υ χ ικ ές

∆ απ άν ες (1 % )

�����
����� 19 99 19 98

£ (0 00 )

1999 =  £1 .546.359 χ ιλ
1998 =  £1 .458.944 χ ιλ
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Ανάλυση Εισπράξεων Τακτικού Προϋπολογισµού 1999
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Έµµεσοι Φόροι (46%)

Άµεσοι Φόροι (36%)����
����Μεταβιβάσεις (7%)
����Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Πώληση Αγαθών (6%)
����
Χρηµατοδοτικά Έσοδα (2%)����
Πρόσοδοι, Μερίσµατα, Ενοίκια και ∆ικαιώµατα (2%)����

����Έσοδα µη Άλλως Κατατάξιµα (1%)
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Ανάλυση Πληρωµών Τακτικού Προϋπολογισµού 1999

17%

13%

6%
4%

5% 2% 1% 40%

12%

Μισθοί Προσωπικού (40%) Τόκοι ∆ηµόσιου Χρέους (17%)
����
Κοινωνικής Ευηµερίας (13%) ∆άνεια σε Τρίτους και Αποπληρωµές (12%)����
Χορηγίες, Άµυνα και ∆ιαφώτιση (6%)

����
Επιχορηγήσεις (4%)����

����Συντήρηση και Λειτουργία (4%)

����
����∆απάνες σε σχέση µε τα Έσοδα (2%)

����
Επενδύσεις και άλλες Κεφαλαιουχικές ∆απάνες (1%)
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Α νά λ υ σ η  Ά µ εσ ω ν  Φ ό ρω ν  1 9 9 9

£ 1 5 9 .4 0 7 ,0  εκ

£ 1 8 7 .9 1 0 ,0  εκ

£ 4 4 .9 4 6 ,0  εκ £ 6 .5 0 8 ,0  εκ

Φό ρ ο ς  Ε ισο δ ή µα το ς  Ε ρ γο δ ο το ύ µ ενω ν (4 7 % )����
Ε τα ιρ είες (4 0 % )

Άλλο ι  Άµ εσο ι  Φόρ ο ι  (1 1 % )
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Ανάλ υση  Έµµεσω ν  Φ όρω ν  1999

£117.179,0  εκ

£245.340,0  εκ

£58.423 ,0  εκ

£51.538 ,0  εκ
£10.939 ,0  εκ £11.299 ,0  εκ

Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  (49% )

Φόροι Κατανάλωσης  (23% )����
����Εισαγωγικ ο ί ∆ασµο ί (12% )
����
Άλλο ι Έµµεσο ι Φόροι (10% )����
∆ικ α ιώµατα  Κτηµατολογίου  κ αι Χωροµετρ ίας  (2% )����

����Φόροι Κατανάλωσης  (Άλλο ι) (2% )

Σύνολο

£503,718 εκ

12%

10%
2% 2%

49%
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5.6   ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
5.6.1   Πιστοποίηση Τελικού Απολογισµού.  Ο Τελικός Απολογισµός της ∆ηµοκρατίας, για 
το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του άρθρου 116 του Συντάγµατος.  Eκτός των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην 'Εκθεση 
αυτή, ο Τελικός Απολογισµός δίνει, κατά τη γνώµη µου, αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της ∆ηµοκρατίας. 

Η γενική διαπίστωση είναι ότι σηµειώθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις στα συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου των δηµόσιων εσόδων και εξόδων, µε αποτέλεσµα να περιοριστούν στο ελάχιστο τα 
αριθµητικά λάθη.  Εκκρεµεί όµως η θέσπιση και τροποποίηση νοµοθετηµάτων που θα 
συµβάλουν στην οριστική εξάλειψη αδυναµιών και ελλείψεων που παρατηρούνται σε 
ορισµένους τοµείς, ιδιαίτερα στην επιβολή και είσπραξη των δηµόσιων εσόδων.  Επιβάλλεται 
επίσης η συνεχής αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα, µε την εισαγωγή µηχανογραφηµένων 
συστηµάτων σε όλους τους τοµείς και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για χρήση και 
αξιοποίηση της τεχνολογίας, για παροχή έγκαιρης και αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης στους 
πολίτες µε το µικρότερο δυνατό κόστος.   

5.6.2  Υποβολή Τελικού Απολογισµού.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του 
Συντάγµατος, ο Τελικός Απολογισµός πρέπει να καταθέτεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση µέσα σε τρεις µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι ο 
Τελικός Απολογισµός για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 δεν έχει 
κατατεθεί µέσα στα χρονικά αυτά πλαίσια. 

5.6.3   Κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού.  Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει το 
Ενεργητικό και Παθητικό  της  Κυπριακής  ∆ηµοκρατίας    στις  31  ∆εκεµβρίου 1999 και 31 
∆εκεµβρίου 1998. 

   1999 

  £εκ. 

   1998 

  £εκ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μετρητά και Βραχυπρόθεσµες Καταθέσεις 10,3  7,5 

Επενδύσεις και Καταθέσεις:    

Ταµείο Αναπτύξεως 0,1  0,1 

Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 48,5  34,5 

Αναπληρούµενο Ταµείο για στέγαση εκτοπισθέντων 
Κρατικών  Λειτουργών: 

   

∆άνεια σε Οργανώσεις 2,7  2,9 

 61,6  45,0 

    

Οφειλές Ταµείων:    

Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 348,7  284,4 

Ταµείο Αναπτύξεως 54,7  167,1 
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   1999 

  £εκ. 

   1998 

  £εκ. 

 403,4  451,5 

Προκαταβολές και χρεωστικά υπόλοιπα 199,0  332,7 

 664,0  829,2 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Πάγιο Ταµείο:    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (2.674,0)  (2.249,0) 

΄Ελλειµµα έτους (445,1)  (425,0) 

 (3.119,1)  (2.674,0) 

Γραµµάτια ∆ηµοσίου 3.301,5  3.033,9 

 182,4  359,9 

Ειδικά Ταµεία 13,6  12,6 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου:    

Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασµός 405,4  398,6 

Λογαριασµός Μισθολογίου 2,7  1,9 

Ταµείο ∆ηµόσιων ∆ανείων 9,6  6,8 

Αναπληρούµενο Ταµείο για στέγαση εκτοπισθέντων 
Κρατικών Λειτουργών: 

   

∆άνεια σε Οργανώσεις 2,7  2,9 

Μετρητά στο Γενικό Λογιστήριο -  0,1 

Καταθέσεις και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα 47,6  46,4 

 664,0  829,2 

5.7  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
5.7.1   Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών κ.τ.λ στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 

 £000 
Ταµεία Πάγιας Προκαταβολής, Μετρητά κ.τ.λ. 10.247 

Εµπρόθεσµες καταθέσεις βραχυπρόθεσµης προειδοποίησης 11 

 10.258 
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Αναλυτική κατάσταση των Ταµείων Πάγιας Προκαταβολής, Μετρητών κ.τ.λ. 

 £000 

Ταµεία Πάγιας Προκαταβολής, Μετρητά και Ειδικοί Λογαριασµοί 9.094,1 

Λογαριασµοί Εσόδων Πρεσβειών 642,1 

Μετρητά στο Ταχυδροµείο 509,5 

Μετρητά στους Αντιπροσώπους του Στέµµατος 1,3 

 10.247 

Η επαλήθευση των πιο πάνω υπολοίπων έγινε µε βάση τα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν 
από τις επιτροπές καταµέτρησης και τις τράπεζες. 

5.7.2   Προκαταβολές και χρεωστικά υπόλοιπα £199,0 εκ.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται 
τα υπόλοιπα των πιο κάτω προκαταβολών, µερικά από τα οποία πιθανόν να βαρύνουν τελικά 
το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.  Οι προκαταβολές που εκδόθηκαν πριν από πολλά χρόνια 
πρέπει να εξοφληθούν ή να µετατραπούν σε δάνεια το συντοµότερο δυνατό.  Με την ψήφιση 
του περί Ενταλµάτων Προκαταβολής Νόµου του 1985 και την έκδοση των σχετικών 
Κανονισµών, καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστή προσπάθειες για τακτοποίηση των 
προκαταβολών. 

(α)   Προκαταβολές, Γενικό Λογιστήριο (διάφορες) 

-Ραδιοφωνικό 'Ιδρυµα Κύπρου £3,6 εκ.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει προκαταβολές 
που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1973-1977 και 1996 µε τόκο 6%, για να µπορέσει το 'Ιδρυµα 
να καλύψει τα ελλείµµατα και τις τρέχουσες δαπάνες του. 

-Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως £2,6 εκ.  Η προκαταβολή αυτή εκδόθηκε κατά τα έτη 
1976-1982 στην Τράπεζα για τη δανειοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων.  Η προκαταβολή 
αυτή δε φέρει τόκο. 

-Σχολικές Εφορείες £1,1 εκ.  Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά τα έτη 1983-1985 ως 
δάνειο σε διάφορες Σχολικές Εφορείες για κάλυψη των ελλειµµάτων τους.  Η 
αποπληρωµή του θα γίνει όταν τα οικονοµικά των Σχολικών Εφορειών βελτιωθούν. 

-Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες Λτδ. £1 εκ.  Tο ποσό αυτό καταβλήθηκε το 1983, για 
να µπορέσει η εταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της. 

-Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου £0,47 εκ. 

(β)   ∆ιάφορες Προκαταβολές 

-Τουρκική Κοινοτική Συνέλευση Κύπρου και Τουρκικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως 
£169.014.  Οι προκαταβολές αυτές εκδόθηκαν πριν από το 1963 στην Τουρκική Κοινοτική 
Συνέλευση και το Τουρκικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως.  Ο διακανονισµός των 
προκαταβολών αυτών θα εξαρτηθεί από τη λύση του πολιτικού προβλήµατος της 
Κύπρου. 
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(γ)   Πληρωµές λόγω εγγυήσεων 

-Συµβούλιο Αποχετεύσεων Αµµοχώστου £1,7 εκ.  Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά τα 
έτη 1976-1995, για να µπορέσει το Συµβούλιο να πληρώσει προς τη ∆ιεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως τις δόσεις των δανείων και τα ποσά που χρωστούσε 
στους εργολάβους για εργασία που εκτέλεσαν το 1974. 

-Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες £16,6 εκ.  Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά τα έτη 
1984-1989 για την αποπληρωµή διαφόρων δανείων της εταιρείας, τα οποία εγγυήθηκε η 
Κυβέρνηση. 

-∆ιάφορες πληρωµές £2,2 εκ.  Αντιπροσωπεύει τακτοποίηση δανείων και υποχρεώσεων 
διαφόρων Ηµικρατικών Οργανισµών και ιδιωτικών εταιρειών, τα οποία είναι εγγυηµένα 
από την Κυβέρνηση. 

-Πληρωµές Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού £10,6 εκ.  Το ποσό 
αυτό καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κατά τα έτη 
1991-1998, για αποζηµιώσεις βιοµήχανων για εξαγωγές στη Λιβύη, στο Ιράκ-Κουβέιτ και 
για ορισµένες άλλες µεµονωµένες περιπτώσεις. 

5.7.3   Ενεργητικό που δεν περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό.  Η Κυβέρνηση είναι κάτοχος 
των πιο κάτω µετοχών που παρουσιάζονται µόνο στις υποσηµειώσεις του Ισολογισµού: 

Οργανισµός  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Μερίδιο 
Κυβέρνησης 

  £000  £000  % 

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ  12.440  10.948  88,01 

Εταιρεία Τουριστικής Αναπτ. Κύπρου Λτδ  3.000  2.440  81,34 

Κυπρ. ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ  2.991  1.944  65,00 

∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου Λτδ  2.448  1.250  51,06 

Κυπριακή Εταιρεία Αναπτ. Ακινήτων Λτδ  421  348  82,66 

Κυπριακές Βιοµηχανίες Σωλήνων Λτδ  700  140  20,00 

Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες Λτδ  8.001  2.201  27,51 

Κυπριακές Αερογραµµές Λτδ  25.000  20.115  80,46 

Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών   1.515  253  15,53 

Τράπεζα Κύπρου Λτδ  159.578  8  0,00 

5.7.4   ∆άνεια από λογαριασµούς του ∆ηµοσίου.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, τα υπόλοιπα 
των δανείων που παραχωρήθηκαν σε ∆ήµους, Ηµικρατικούς Οργανισµούς, ∆ανειστικούς 
Επιτρόπους κ.τ.λ. ανέρχονταν σε £119,2 εκ.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκαν νέα 
δάνεια ύψους £0,9 εκ. και εισπράχθηκε το ποσό των £28,9 εκ. για αποπληρωµή κεφαλαίου και 
τόκων.  Οι καθυστερήσεις ανέρχονταν σε £5,3 εκ. 
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5.7.5   Αναλυτική κατάσταση υπολοίπων δανείων 31ης ∆εκεµβρίου 1999 και 1998 

 1999 
£000 

 1998 
£000 

∆ανειστικοί Επίτροποι 18.188  18.292 

∆ήµοι και Συµβούλια Βελτιώσεως 532  535 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 3.597  3.681 

Αρχή Λιµένων Κύπρου 5.992  6.560 

Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης 606  669 

Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 1.021  1.127 

Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυµα Κύπρου 246  246 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 66.237  66.237 

Συνεργατική Οικοδοµική Εταιρεία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Λτδ 80  80 

Ανώτατο Συµβούλιο Εβκάφ 14  14 

∆ιακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως από Ευρώπη 24  24 

Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες Λτδ 2.561  2.561 

Σχολικές Εφορείες 3.267  3.267 

Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας 646  785 

Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού 351  677 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 2.207  2.267 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 121  117 

Ταµιευτήριο �Η Αιγιαλούσα Λτδ� 300  450 

Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Λτδ 60  60 

Εκκαθαριστής της Εταιρείας �The Cyprus Asbestos Mines Ltd� 228  278 

Κυπριακή Παροικία Βρισβάνης 58  47 

Λαϊκή Επενδυτική Λτδ 349  370 

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ 810  810 

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ 735  775 

Ελληνική Τράπεζα - �Τσιµεντοποιεία Βασιλικού Λτδ� 301  300 

Λαϊκή Τράπεζα - �Premier Chemical Ltd� 188  221 

Λαϊκή Τράπεζα - �Yiannoplast Ltd� 201  231 

Λαϊκή Τράπεζα - Γεώργιος Τσαππής 235  233 

Επιτροπή Λυµάτων ΄Αγιου Σωζόµενου 20  20 

Ελληνική Τράπεζα - Dhalico Enterprises Ltd 241  240 
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 1999 
£000 

 1998 
£000 

Λαϊκή Τράπεζα - G. & M. Ioannides Ltd 58  67 

Λαϊκή Τράπεζα - Trikoza Knitting Industry Ltd 177  204 

Λαϊκή Τράπεζα - Nicobutton Enterprises Ltd 69  80 

Τράπεζα Κύπρου - A. Epiphaniou Industries Ltd 105  135 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας 5.100  4.200 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού 4.177  4.273 

∆ιάφορα 54  45 

 119.156  120.188 

5.8   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
5.8.1   Πάγιο Ταµείο £3.119,1 εκ. (χρεωστικό), Ταµείο Αναπτύξεως £54,7 εκ. (χρεωστικό) 
και Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων £348,7 εκ. (χρεωστικό). 
Λεπτοµέρειες για την κίνηση των Ταµείων αυτών αναφέρονται στις παραγράφους 5.2.1, 5.3.1 
και 5.4.1 της 'Εκθεσης µου. 

5.8.2   Ειδικά Ταµεία £13,6 εκ.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα των διαφόρων 
Ταµείων που διαχειρίζεται η Κυβέρνηση.  Στη ∆ηµοσιονοµική 'Εκθεση παρουσιάζονται χωριστοί 
λογαριασµοί για το κάθε Ταµείο. 

5.8.3   Καταθέσεις και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα £47,6 εκ.  Το ποσό αυτό αποτελείται από 
τα υπόλοιπα των διαφόρων Τµηµατικών και άλλων λογαριασµών καταθέσεων.  Μεταξύ αυτών 
περιλαµβάνεται και ο πιο κάτω λογαριασµός: 

-∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο £4,8 εκ.  Το  ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 
των διευκολύνσεων που παραχώρησε από το 1974 στην Κύπρο το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο σε κράτη-µέλη, των οποίων το ισοζύγιο πληρωµών επηρεάστηκε δυσµενώς, λόγω 
της σηµαντικής αύξησης στις τιµές των πετρελαιοειδών και της µείωσης των εξαγωγών 
τους. 

5.8.4   ∆ηµόσιο Χρέος.  Αναλυτική κατάσταση για τα έτη 1999 και 1998: 

 1999 

£εκ. 

 1998 

£εκ. 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου  1.056,8  978,3 

Εισπράξεις από νέα δάνεια 334,3  334,9 

 1.391,1  1.313,2 

Αποπληρωµή δανείων 226,8  252,7 

 1.164,3  1.060,5 

Αύξηση/(Μείωση) λόγω διακυµάνσεων τιµής συναλλάγµατος 24,5  (3,7) 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 1.188,8  1.056,8 
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Το εξοφλητικό απόθεµα για την αποπληρωµή ∆ηµόσιου Χρέους κατά τα έτη 1999 και 1998 ήταν 
ως εξής: 

 1999 

£εκ. 

 1998 

£εκ. 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου  286,0  296,0 

Συνεισφορά 157,0  151,0 

Τόκοι εισπραχθέντες 18,6  19,3 

 461,6  466,3 

Αποπληρωµές 202,7  178,0 

 258,9  288,3 

Αύξηση/(Μείωση) λόγω διακυµάνσεων τιµής συναλλάγµατος 7,3  (2,3) 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 266,2  286,0 

5.8.5   'Αλλες υποχρεώσεις.  Η Κυβέρνηση έχει καταθέσει στην Κεντρική Τράπεζα µη 
µεταβιβάσιµα άτοκα γραµµάτια, τα οποία θα πληρωθούν σε διεθνείς οργανισµούς.  Στις 
31.12.99 η αξία των γραµµατίων αυτών ανερχόταν σε £76,2 εκ. ως εξής: 

       £000 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 67.635 

∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως 7.509 

Σύνδεσµος ∆ιεθνούς Αναπτύξεως 943 

∆ιεθνής Ασφαλιστικός Οργανισµός Επενδύσεων 113 

 76.200 

5.8.6   Πίνακας Εγγυήσεων.  Στις 31.12.99 το σύνολο των κυβερνητικών εγγυήσεων ήταν 
£554,6 εκ. για δάνεια που δόθηκαν στους πιο κάτω: 

      £000 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 83.219 

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων  1.034 

Αρχή Λιµένων Κύπρου 46.419 

∆ήµος Αγίας Νάπας 2.983 

∆ήµος Αγίου Αθανασίου 1.295 

∆ήµος Αγίου ∆οµετίου 565 

∆ήµος Αγλαντζιάς 8.514 

∆ήµος Αθηένου 90 

∆ήµος Αραδίππου 1.191 
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      £000 

∆ήµος Γερµασόγειας 4.757 

∆ήµος Γεροσκήπου 1 

∆ήµος ∆ερύνειας 203 

∆ήµος Ιδαλίου 1.158 

∆ήµος Λακατάµιας 1.149 

∆ήµος Λάρνακας 4.280 

∆ήµος Λεµεσού 14.815 

∆ήµος Λευκάρων 225 

∆ήµος Λευκωσίας 5.345 

∆ήµος Μέσα Γειτονιάς 237 

∆ήµος Παραλιµνίου 4.882 

∆ήµος Πάφου  8.187 

∆ήµος Πέγειας 142 

∆ήµος Πόλης Χρυσοχούς 1.773 

∆ήµος Στροβόλου 215 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 5.463 

Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου 113 

Κυπριακές Αερογραµµές Λτδ 55.657 

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ 103.804 

Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 6.236 

Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 7.133 

Κυπριακός Οργανισµός Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα 126 

Οργανισµός Γεωργικής Ασφαλίσεως 29.999 

Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 496 

Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 5.832 

Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυµα Κύπρου 4.038 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας 6.734 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων ∆αλιού-Πέρα Χωρίου Νήσου 688 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας 14.140 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας 29.504 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών 211 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιµνίου 14.133 
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      £000 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου 17.492 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας 1.652 

Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πελενδρίου 50 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Αγρού 217 

Συµβούλιο Βελτιώσεως ΄Αχνας 126 

Συµβούλιο Βελτιώσεως ∆ροµολαξιάς-Μενεού 462 

Συµβούλιο Βελτιώσεως ΄Εµπας 32 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Επισκοπής 6 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Κάτω Πύργου 1.672 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Κιτίου 1.105 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Κυπερούντας 512 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Λειβαδιών 61 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Μονιάτη 35 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Ορµήδειας 175 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Πάνω Πλατρών 108 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Πάχνας 175 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Πελενδρίου 230 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Πέρα Πεδίου 53 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Περβολιών 2.027 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Πισσουρίου 123 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Τάλας 34 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Ξυλοφάγου 181 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Αγίου Τύχωνα 804 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Τσάδας 29 

Συµβούλιο Βελτιώσεως ΄Υψωνα 69 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Φρενάρους 243 

Χωριτική Αρχή Αγίας Βαρβάρας 149 

Χωριτική Αρχή Κοφίνου 57 

Χωριτική Αρχή Ποταµιάς 144 

Χωριτική Αρχή Σουνίου-Ζανατζιάς 29 

Χωριτική Αρχή Στατού-Αγίου Φωτίου 109 

Χωριτική Αρχή Στρουµπιού 52 
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      £000 

Χωριτική Αρχή Τριµίκλινης 84 

Χωριτική Αρχή Χολετριών 75 

Χωριτική Αρχή Χούλου 7 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Αυγόρου 123 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Παρεκκλησιάς 1.332 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Σωτήρας 557 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Χλώρακα 111 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Λουβαρά 95 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Καλαβασού 20 

Συµβούλιο Βελτιώσεως Ορόκλινης 115 

Χωριτική Αρχή Λόφου 86 

Χωριτική Αρχή Περιστερώνας Πάφου 134 

Χωριτική Αρχή Ακρωτηρίου 48 

Χωριτική Αρχή Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου 125 

Χωριτική Αρχή Τραχωνίου 157 

Χωριτική Αρχή Συκόπετρας 44 

Χωριτική Αρχή Φοινικαριών 50 

Χωριτική Αρχή Λιµνατίου 40 

Χωριτική Αρχή Απαισιάς 32 

Χωριτική Αρχή Πυργών Λάρνακας 92 

Χωριτική Αρχή Αγίου Ιωάννη Αγρού 153 

Χωριτική Αρχή Αγίου Θεράποντα 126 

Χωριτική Επιτροπή Αγίας ΄Αννας 27 

Χωριτική Αρχή Μουταγιάκας 207 

Χωριτική Αρχή Αγίων Τριµιθιάς 74 

Χωριτική Αρχή Καλού Χωριού 111 

Χωριτική Αρχή Κονιών 41 

Χωριτική Αρχή Μαλούντας 63 

Χωριτική Αρχή Πύλας 135 

Χωριτική Αρχή Τερσεφάνου 31 

Χωριτική Αρχή Κάτω Αµίαντου 58 

Χωριτική Αρχή Ανώγυρας 29 
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      £000 

Χωριτική Αρχή Αρακαπά 17 

Χωριτική Αρχή Αψιού 12 

Χωριτική Αρχή ∆ωρού 8 

Χωριτική Αρχή Επταγώνιας 8 

Χωριτική Αρχή Ερήµης 9 

Χωριτική Αρχή Ζωοπηγής 20 

Χωριτική Αρχή Καπέδων 80 

Χωριτική Αρχή Κοιλανίου 132 

Χωριτική Αρχή Λάνιας 45 

Χωριτική Αρχή Μαθηκολώνης 200 

Χωριτική Αρχή Βουνίου 107 

Χωριτική Αρχή Μονής 4 

Χωριτική Αρχή Πάνω Κυβίδων 21 

Χωριτική Αρχή Συλίκου 17 

Χωριτική Αρχή Φασούλας 70 

Σ.Ο.∆.Α.Π. Λτδ 4.854 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Πελενδρίου-Κάτω Αµίαντου Λτδ 70 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Στρουµπιού-Πολεµίου Λτδ 346 

Περιφερειακή Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Αγρού Λτδ 292 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Χλώρακα Λτδ 364 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Αργάκας Λτδ 168 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Λύσης Λτδ 41 

Περιφερειακή Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Μαρωνίου Λτδ 296 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Φαρµακά-Οδούς Λτδ 85 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Λτδ 70 

Περιφερειακή Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Παλαιχωρίου Λτδ 78 

Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Λτδ 262 

Σ.Π.Ε. Λιοπετρίου 10 

Σ.Π.Ε. Σωτήρας 63 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Στατού Αγίου Φωτίου Λτδ 130 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Κυπερούντας, ∆ύµων & Χανδριών 45 

Σ.Ε.∆Ι.ΓΕ.Π. Παρεκκλησιάς 30 
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      £000 

Σ.Π.Ε. Αυγόρου 404 

ΕΤΚΟ Λτδ 5.956 

ΚΕΟ Λτδ 2.687 

ΛΟΕΛ Λτδ 6.458 

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 15 

Μέλαθρο Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. 235 

Συµβούλιο Αµπελουργικών Προϊόντων 1.493 

Συµβούλιο Κεντρικού Σφαγείου 6.195 

Κυπριακό ΄Ιδρυµα Ερευνών για τη Μυϊκή ∆υστροφία 437 

Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών 7.434 

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 975 

∆ιάφορα Συνεργατικά Ιδρύµατα 15 

∆ιάφορα ΄Ατοµα 4.100 

Labertas Fisheries 265 

Βιοµηχανία Κρασιών Νικολαΐδη Λτδ 114 

L. L. Artos Art Trading 33 

Βάσος Χαραλαµπίδης 197 

 554.548 
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ΜΕΡΟΣ  6 -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

6.1  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
Η οργανωτική διάρθρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά το υπό επισκόπηση έτος ήταν η πιο 
κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Προσωπικό.  Οι εγκεκριµένες οργανικές θέσεις ελεγκτικού προσωπικού της Υπηρεσίας 
ανέρχονται σε 102.  Επιπρόσθετα απασχολούνται 13 άτοµα ως βοηθητικό προσωπικό και 3 
άτοµα πάνω σε έκτακτη βάση, δηλαδή σύνολο 118 υπάλληλοι.  Την 1.1.1999 υπήρχαν 33 κενές 
θέσεις ελεγκτικού προσωπικού, οι οποίες στις 31.12.1999 ανήλθαν σε 35.  Από τις πιο πάνω 
κενές θέσεις, 26 έχουν πληρωθεί µέχρι 1.4.2000. 

6.1.2  ∆ιευθύνσεις.  Στην Υπηρεσία λειτουργούν τρεις ∆ιευθύνσεις, Α, Β και Γ.  Στις 
∆ιευθύνσεις Α και Β υπάγονται οι Κλάδοι και Παραρτήµατα που διεξάγουν κυρίως οικονοµικό 
έλεγχο.  Η καθεµιά από τις ∆ιευθύνσεις αυτές στελεχώνεται µε ένα ∆ιευθυντή Ελέγχου.  Στη 
∆ιεύθυνση Β υπάγεται επίσης η Υπηρεσία Ελέγχου Μηχανογραφικών Συστηµάτων. 

Στη ∆ιεύθυνση Γ, της οποίας προΐσταται ο ∆ιευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, υπάγονται οι Κλάδοι 
και Παραρτήµατα που διεξάγουν κυρίως τεχνικό έλεγχο αναπτυξιακών και άλλων έργων.   

6.1.3  Κλάδοι και Παραρτήµατα.  Κάτω από τις ∆ιευθύνσεις Α και Β λειτουργούν 6 Κλάδοι, 
στους οποίους υπάγονται 12 Παραρτήµατα. Ο κάθε Κλάδος των ∆ιευθύνσεων Α και Β 
διευθύνεται από έναν Ανώτερο Πρώτο Ελεγκτή και το κάθε Παράρτηµα από έναν Ανώτερο 
Λειτουργό Ελέγχου ή ένα Λειτουργό Ελέγχου Α΄.  Επίσης λειτουργούν ακόµη 2 Κλάδοι που 
υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Γ, οι οποίοι διευθύνονται από έναν Ανώτερο Πρώτο Λειτουργό 
Τεχνικού Ελέγχου. 

3 5 8 10 6 12 
Υ.Ε. 
Μ. Σ. 1 2 9 11 4 

1 2 3 Α.Π. 
Λ.Τ.Ε.

Α.Π. 
Λ.Τ.Ε.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΒΟΗΘΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΚΛΑ∆ΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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6.2   ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
-∆απάνες.  Οι δαπάνες που αρχικά προϋπολογίστηκαν για το έτος 1999 στο Κεφάλαιο 05.01.2 
"Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας" αυξήθηκαν από £1.683.335 σε £1.689.067 και εκείνες 
που πραγµατοποιήθηκαν ήταν £1.344.104. 

-΄Εσοδα.  Τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 1999 στο Κονδύλι 3/127 "Ελεγκτική 
Υπηρεσία - ∆ικαιώµατα για Ελεγκτικές Υπηρεσίες" ήταν £160.000 και εκείνα που 
πραγµατοποιήθηκαν £137.015. 

6.3   Ο ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
Με σκοπό τη ρύθµιση της λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας,  ετοιµάστηκε 
σχετικό νοµοσχέδιο, το οποίο, αφού εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατατέθηκε στη 
Βουλή τον Οκτώβριο 1989.   Το νοµοσχέδιο, το οποίο αποσύρθηκε το Μάιο 1995 και, µετά από 
επανεξέταση και νοµοτεχνική επεξεργασία του, υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και 
εγκρίθηκε στις 25.2.1998, κατατέθηκε ξανά στη Βουλή.  Στις 6.5.1999 το νοµοσχέδιο 
συζητήθηκε προκαταρκτικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών. 

6.4   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για κάθε ελεγκτικό έτος, που καλύπτει την περίοδο από 1η Ιουλίου µέχρι 30 Ιουνίου του 
επόµενου έτους, ετοιµάζονται προγράµµατα που περιλαµβάνουν τις εργασίες που θα καλύψει ο 
έλεγχος, καθώς επίσης και τα µεγάλα τεχνικά έργα που θα επιθεωρηθούν από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία. 

6.5   ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ 
Με την πάροδο του χρόνου ο όγκος και το περίπλοκο των κυβερνητικών δραστηριοτήτων έχουν 
αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό.  Κάτω από τις συνθήκες αυτές, είναι τώρα αδύνατο για το Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, που προΐσταται µιας µικρής αριθµητικά Υπηρεσίας, να διεξάγει έναν 
πλήρη διακανονιστικό ή οικονοµικό έλεγχο σ' όλα τα επίπεδα του Κράτους.  Η άσκηση τέτοιου 
ελέγχου έχει καταστεί πολύ λιγότερο αναγκαία, ως πρωταρχική λειτουργία του Γενικού Ελεγκτή, 
γιατί οι µέθοδοι εσωτερικού ελέγχου στις διάφορες διοικητικές µονάδες έχουν αυξηθεί και 
βελτιωθεί σηµαντικά.  Αντ' αυτού, γίνεται τώρα κατά προγραµµατισµένο τρόπο 
δειγµατοληπτικός έλεγχος, σε συνδυασµό µε µεγαλύτερη προσήλωση στην εξέταση της 
έκτασης και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  Ο Γενικός 
Ελεγκτής ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ελεγκτικών προτύπων 
και µεθόδων, για να µπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του πιο γρήγορα, οικονοµικά και 
αποτελεσµατικά.  Η τεχνική του δειγµατοληπτικού ελέγχου εφαρµόζεται για αρκετά χρόνια µε 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.   ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος επιβάλλεται όχι µόνο για την 
αντιµετώπιση της αύξησης του όγκου των δηµόσιων λογαριασµών, αλλά και για να παρέχεται 
στο Γενικό Ελεγκτή αρκετός χρόνος για να διεξάγει διαχειριστικούς ελέγχους και να καλύπτει 
σηµαντικούς τοµείς των δηµόσιων εσόδων και εξόδων. 

6.6   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Εκτός από τον οικονοµικό και διακανονιστικό έλεγχο, που αποσκοπεί κυρίως στην εξακρίβωση 
ότι υπάρχει συµµόρφωση στο Νόµο, στον Προϋπολογισµό και στους σχετικούς λογιστικούς, 
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δηµοσιονοµικούς και διοικητικούς Κανονισµούς, διεξάγεται κατά τα τελευταία χρόνια και 
διαχειριστικός έλεγχος από το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που καλύπτει τους τοµείς 
της οικονοµίας, απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των αποφάσεων και πράξεων των 
δηµόσιων υπολόγων.  Η διαφοροποίηση αυτή εντάσσεται µέσα στα πλαίσια των νέων 
προσανατολισµών του κρατικού ελέγχου σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου, καθώς επίσης 
και των απαιτήσεων, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
Λεπτοµέρειες για τους 30 διαχειριστικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί κατά τα έτη 1988-1999 
αναφέρονται στο Μέρος 3 της 'Εκθεσης µου. 

6.7   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μέσα στο 1999 συνεχίστηκε από το τεχνικό προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο έλεγχος 
των τεχνικών έργων, µε προγραµµατισµένο και συστηµατικό τρόπο.  Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτού υπήρξαν και πάλι πολύ ευεργετικά προς την κατεύθυνση της ορθής οικονοµικής 
διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος.  Τα πιο σοβαρά θέµατα που έχουν εγερθεί από τον έλεγχο 
των τεχνικών έργων αναφέρονται σε άλλα µέρη της 'Εκθεσης µου. 

Ο τεχνικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσο η εκτέλεση των διαφόρων έργων 
γίνεται σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους, τις προδιαγραφές και, γενικά, κατά τον πιο 
οικονοµικό και αποδοτικό τρόπο και ότι τα έργα προγραµµατίστηκαν, σχεδιάστηκαν και 
εκτελέστηκαν ικανοποιητικά. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εξέταση των 
οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων, των όρων 
των συµβολαίων και των διαδικασιών για ζήτηση και κατακύρωση προσφορών.  Για το σκοπό 
αυτό διενεργούνται από το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιθεωρήσεις των έργων και 
έλεγχος των ενδιάµεσων πληρωµών και Τελικών Λογαριασµών. 

Με τον τεχνικό έλεγχο, όπως και µε τις άλλες µορφές ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής δε σκοπεί 
στην αντικατάσταση ή την αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τους ελεγχόµενους.  Αυτοί παραµένουν, 
όπως και πριν, πλήρως υπεύθυνοι για την εκτέλεση και επίβλεψη των τεχνικών έργων.  Το έργο 
του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας περιορίζεται στην εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου που 
πηγάζουν από το Σύνταγµα. 

6.8   ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση και βαρύτητα στη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού, µε στόχο την 
ποιοτική αναβάθµιση της ελεγκτικής εργασίας, για την όσο το δυνατό καλύτερη προσφορά 
υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο. 

Στα πλαίσια πάντοτε των οικονοµικών περιορισµών του Προϋπολογισµού, αλλά και των 
προτεραιοτήτων και αναγκών της Υπηρεσίας, λειτουργοί της Υπηρεσίας λαµβάνουν µέρος σε 
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια και διαλέξεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο 
εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια του 1999, 21 λειτουργοί συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
έγιναν στην Κύπρο, για τα οποία δαπανήθηκαν από την Υπηρεσία £1.495, ενώ, επιπρόσθετα, 
χρηµατοδοτήθηκε η συµµετοχή από την Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού 18 
άλλων λειτουργών σε διάφορα σεµινάρια που διοργανώνονται από ιδιωτικούς οργανισµούς.  
Μέσα στο ίδιο έτος, οκτώ λειτουργοί της Υπηρεσίας συµµετείχαν σε ισάριθµα σεµινάρια και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα στο εξωτερικό και σε ένα λειτουργό παραχωρήθηκε κρατική 
υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στον Κλάδο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
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6.9    ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

∆ιµελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγµατοποίησε επίσκεψη 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας από 1 µέχρι 2.2.2000, η οποία αποσκοπούσε στην 
καλύτερη προετοιµασία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενόψει της ενταξιακής πορείας της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.  Η αντιπροσωπεία παρουσίασε  στο προσωπικό της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας θέµατα, αναφορικά µε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και 
τις σχέσεις και τη συνεργασία που αναπτύσσονται µεταξύ των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των υπό 
ένταξη χωρών.  Επίσης αξιολόγησε το επίπεδο του Κρατικού Ελέγχου στην Κύπρο, για 
σκοπούς εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, το οποίο και έκρινε εξαιρετικό. 

Ο Γενικός Ελεγκτής του Ηνωµένου Βασιλείου Sir John Bourn, επικεφαλής διµελούς 
αντιπροσωπείας, πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο, από 16 µέχρι 22.4.2000, ως 
προσκεκληµένος της Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας κας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.  Μέσα στα 
πλαίσια της επίσκεψης, έδωσε διάλεξη στο προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε θέµατα 
αναφορικά µε το ρόλο και τις δραστηριότητες του National Audit Office του Ηνωµένου 
Βασιλείου. 

Οι Γενικοί Ελεγκτές του πρώτου κύκλου των υπό ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 
(Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβενία), επικεφαλής αντιπροσωπειών των χωρών 
τους, πραγµατοποίησαν, από 1 µέχρι 5.6.2000, συναντήσεις µε τη Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας, για συζήτηση των επιπτώσεων και υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών, ενόψει 
της επικείµενης ενταξιακής τους πορείας προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

6.10  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ο Γενικός Ελεγκτής βοηθά την Εκτελεστική Εξουσία στη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών 
της ∆ηµοκρατίας, µε την παροχή συµβουλών για τη διαµόρφωση νέων λογιστικών διαδικασιών 
και συστηµάτων, καθώς και για την αναθεώρηση των Γενικών ∆ιατάξεων, ∆ηµοσιονοµικών 
Οδηγιών, Κανονισµών Προσφορών και Αποθηκών και άλλων θεµάτων.  Επίσης συµµετέχει σε 
αρκετές επιτροπές ως παρατηρητής. 

6.11  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπος του παρακάθεται ως παρατηρητής στις 
συνεδριάσεις του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών και του Ειδικού Κεντρικού  Συµβουλίου 
Προσφορών, που συστάθηκαν και λειτουργούν σύµφωνα µε τον περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµο 102(Ι)/97. Από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι η παρουσία του 
Γενικού Ελεγκτή είναι πολύ ωφέλιµη και εποικοδοµητική. 

6.12  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
Στην Ετήσια 'Εκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει οτιδήποτε που, κατά τη γνώµη του, 
πρέπει να περιέλθει σε γνώση της Εκτελεστικής Εξουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
σχετικά µε τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας.  Καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια ώστε η 'Εκθεση να ετοιµάζεται µε αντικειµενικότητα, ακρίβεια και επαγγελµατική 
ευθύνη.  Οι διαπιστώσεις και απόψεις του Γενικού Ελεγκτή φέρονται πρώτα σε γνώση των 
ελεγχόµενων Υπηρεσιών και µετά ετοιµάζεται η 'Εκθεση του µε βάση τις αναφορές που 
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υποβλήθηκαν. Οι παράγραφοι της Ετήσιας 'Εκθεσης, προτού πάρουν την τελική τους µορφή, 
αποστέλλονται στους Υπουργούς, στους Προϊστάµενους των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, στους 
Προέδρους των Ηµικρατικών ή άλλων Οργανισµών και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης, για να 
εκφέρουν τις απόψεις τους. 

6.13  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1998 
Σύµφωνα µε το άρθρο 116(4) του Συντάγµατος, η Ετήσια 'Εκθεση µου για το 1998 υποβλήθηκε 
στις 8 Νοεµβρίου 1999 στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος και την κατέθεσε ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 16.10.97 
καθόρισε τη διαδικασία µελέτης της 'Εκθεσης από τα Υπουργεία και την υποβολή σηµειώµατος 
από κάθε Υπουργείο, αναφορικά µε τα διορθωτικά ή/και αποτρεπτικά µέτρα που εισηγείται για 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, µε εγκύκλιο της ηµερ. 25.2.2000 
προς τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων και του Γραφείου Προγραµµατισµού, 
διαβίβασε παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών, όπως, για σκοπούς διευκόλυνσης της στη 
µελέτη της ΄Εκθεσης, ετοιµαστούν και υποβληθούν σηµειώµατα, µε προτάσεις και εισηγήσεις 
για επίλυση των προβληµάτων που επισηµαίνονται στην ΄Εκθεση.  Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω 
Επιτροπή για πρώτη φορά συζήτησε την ΄Εκθεση σε τόσο µεγάλη έκταση, καλύπτοντας όλα τα 
Υπουργεία. 

6.14  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Μέσα στο 1999 συνεχίστηκε η υποβολή προς τους Υπουργούς των τριµηνιαίων εκθέσεων µου 
σχετικά µε τα πιο σοβαρά θέµατα που προκύπτουν από τον έλεγχο των διαφόρων Υπηρεσιών.  
Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.  Με τις εκθέσεις αυτές ενηµερώνονται έγκαιρα, τόσο η Εκτελεστική 
Εξουσία όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων, πάνω στα πιο σοβαρά θέµατα που εγείρονται 
από τον έλεγχο των κρατικών λογαριασµών και των λογαριασµών των Τοπικών Αρχών και 
Ηµικρατικών Οργανισµών. 

6.15   ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Η Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη πραγµατοποίησε επίσηµη 
επίσκεψη στο Γενικό Ελεγκτή του Ηνωµένου Βασιλείου, από 12 µέχρι 13.5.99, και 
εκπροσώπησε την Κύπρο στο 4ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανωτάτων Κρατικών 
Ιδρυµάτων Ελέγχου (EUROSAI) που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι από 30.5.99 µέχρι 5.6.99, 
καθώς επίσης και στο 17ο Συνέδριο των Γενικών Ελεγκτών των χωρών της Κοινοπολιτείας που 
πραγµατοποιήθηκε στο Sun City της Νότιας Αφρικής από 10.10.99 µέχρι 13.10.99.  Η κα Χρ. 
Γιωρκάτζη συµµετέσχε επίσης στη Συνάντηση των Γενικών Ελεγκτών των υπό ένταξη χωρών 
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
στην Πράγα από 25 µέχρι 26.10.99.  Με πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επισκέφθηκε, ως επικεφαλής αποστολής της Υπηρεσίας στο 
Λουξεµβούργο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
Βρυξέλλες, από 19.3.2000-23.3.2000. 

6.16  ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος Κυριακίδης είναι το ένα από τα δύο 
µέλη του Ελεγκτικού Συµβουλίου για τον εξωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 
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Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), στον οποίο ανήκει και η Κύπρος.  Ο Βοηθός 
Γενικός Ελεγκτής συµµετέσχε στη συνάντηση Γενικών Ελεγκτών υποψήφιων για ένταξη  χωρών  
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στη Βουδαπέστη, από 6 µέχρι 8.4.99, στην ενηµερωτική επίσκεψη 
στο Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή του Ηνωµένου Βασιλείου, από 12 µέχρι 13.5.99, καθώς και 
στη 16η Σύνοδο ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και Εκθέσεις των Ηνωµένων Εθνών, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη µεταξύ 17-19.2.99.  
Ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης έλαβε επίσης µέρος στο Συνέδριο Εξωτερικών Ελεγκτών 
Ευρωπαϊκών ∆ιεθνών Οργανισµών, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 25.4.99 µέχρι 
28.4.99, και συµµετέσχε στην αποστολή που είχε επαφές µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
για θέµατα εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, στο Λουξεµβούργο και στις Βρυξέλλες 
από 19 µέχρι 23.3.2000, καθώς και στη 17η Σύνοδο ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Εκθέσεις των Ηνωµένων Εθνών, που 
πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη από 3 µέχρι 5.7.2000. 
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ΜΕΡΟΣ 7  -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  
 
(α) Τακτικός Προϋπολογισµός 1999 

 Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Αδαπάνητα Ποσά  
  (Υπερβάσεις) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ       
 £ £ £    £      % 

Προεδρία και Προεδρικό        
 Μέγαρο 1.159.229 1.165.885 1.243.409 84.180 6,77 

Υπουργικό Συµβούλιο 452.540 465.117 465.547 13.007 2,79 

Βουλή των Αντιπροσώπων 3.418.875 3.782.060 3.811.302 392.427 10,30 

∆ικαστική Υπηρεσία 5.654.511 5.950.754 6.226.602 572.091 9,19 

Νοµική Υπηρεσία 2.056.106 2.128.815 2.286.309 230.203 10,07 

Ελεγκτική Υπηρεσία 1.344.104 1.683.335 1.689.067 344.963 20,42 

Επιτροπή ∆ηµόσιας      
 Υπηρεσίας 272.979 276.742 283.739 10.760 3,79 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής      
  Υπηρεσίας 264.477 227.803 272.939 8.462 3,10 

Γραφείο Επιτρόπου      
 ∆ιοικήσεως 206.122 238.543 239.366 33.244 13,89 

Υπουργείο 'Αµυνας- ∆ιοίκηση 1.177.512 1.262.955 1.286.992 109.480 8,51 

 Κυπριακός Στρατός 25.372.187 25.276.400 25.746.400 374.213 1,45 

 Εθνική Φρουρά 36.395.871 39.404.670 40.504.670 4.108.799 10,14 

Υπουργείο Γεωργίας,      

 Φυσικών Πόρων και      
 Περιβάλλοντος-∆ιοίκηση 15.139.368 14.347.878 16.383.535 1.244.167 7,59 
 Τµήµα Γεωργίας 5.930.923 6.706.495 6.612.223 681.300 10,30 

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 2.932.222 3.214.586 3.211.656 279.434 8,70 

 Τµήµα ∆ασών 5.322.816 5.605.258 5.786.521 463.705 8,01 

 Τµήµα Αναπτύξεως        
 Υδάτων 19.346.137 21.943.781 22.427.373 3.081.236 13,74 

 Τµήµα Γεωλογικής      

 Επισκοπήσεως 1.137.981 1.248.019 1.248.019 110.038 8,82 

 Μετεωρολογική Υπηρεσία 1.241.654 1.380.713 1.386.279 144.625 10,43 

 Τµήµα Αναδασµού 1.324.073 1.398.536 1.404.235 80.162 5,71 

 Μεταλλεία 164.224 157.352 175.469 11.245 6,41 
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Υπουργείο ∆ικαιοσύνης      
 και ∆ηµοσίας Τάξεως-        
 ∆ιοίκηση 573.026 654.666 660.735 87.709 13,27 

 Φυλακές 3.371.532 3.403.610 3.416.017 44.485 1,30 

 Αστυνοµία 65.426.000 72.452.842 75.848.996 10.422.996 13,74 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία 8.587.894 8.026.966 9.147.691 559.798 6,12 

Yπουργείο Εµπορίου,        
 Βιοµηχανίας και      
 Τουρισµού- ∆ιοίκηση 163.192 172.878 172.878 9.686 5,60 

  Υπηρεσίες Εµπορίου και      
 Βιοµηχανίας 4.364.763 5.014.237 5.016.356 651.593 12,99 

 Συνεργατική Ανάπτυξη 652.957 746.481 746.481 93.524 12,53 
 Τµήµα Εφόρου Εταιρειών      
 και Επίσηµου Παραλήπτη 891.713 930.757 1.034.757 143.044 13,82 
Υπουργείο Εργασίας και      

 Κοινωνικών Ασφαλίσεων-      
 ∆ιοίκηση 294.964 346.728 346.728 51.764 14,93 

 Tµήµα Εργασίας 3.015.435 3.126.859 3.155.597 140.162 4,44 

 Υπηρεσίες Κοινωνικών      
 Ασφαλίσεων 41.978.475 44.180.695 44.285.426 2.306.951 5,21 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής      

 Ευηµερίας 5.670.245 5.739.706 5.894.240 223.995 3,80 

  Υπηρεσία Βιοµηχανικών   110.118 124.652 135.370 25.252 18,65 

 Σχέσεων 0 0 641.370 641.370 100,00 

Υπουργείο Εσωτερικών-      

 ∆ιοίκηση 10.972.551 11.958.859 13.327.634 2.355.083 17,67 

 Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 3.383.931 3.590.902 3.661.083 277.152 7,57 

 Τµήµα Πολεοδοµίας      

 και Οικήσεως 4.365.194 4.675.157 4.695.780 330.586 7,04 

 Υπηρεσία      

 Μεταναστεύσεως 214.652 169.830 230.302 15.650 6,80 

 Τµήµα Κτηµατολογίου και      

 Χωροµετρίας 13.080.259 15.062.229 15.692.953 2.612.694 16,65 

 Γραφείο Τύπου και      

 Πληροφοριών 4.304.909 5.146.470 5.149.400 844.491 16,40 

Υπουργείο Εξωτερικών-      

 ∆ιοίκηση 2.002.524 2.074.697 2.188.513 185.989 8,50 

 Εξωτερικές Υπηρεσίες 9.715.398 10.871.356 10.943.515 1.228.117 11,22 
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Υπουργείο Οικονοµικών-      

 ∆ιοίκηση 1.092.900 1.166.764 1.224.645 131.745 10,76 

 Γενικό Λογιστήριο 3.211.857 3.595.656 3.595.656 383.799 10,67 

 Τελωνεία 30.903.805 39.881.335 39.881.335 8.977.530 22,51 

 Τµήµα Εσωτερικών        

 Προσόδων 23.968.113 28.805.058 28.850.691 4.882.578 16,92 

 Στατιστική Υπηρεσία 1.279.157 1.374.619 1.392.375 113.218 8,13 

 Τµήµα Κρατικών Αγορών      
 και Προµηθειών 1.855.937 2.023.087 2.023.087 167.150 8,26 

 Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοι-      
 κήσεως και Προσωπικού 305.459 405.443 414.891 109.432 26,38 
 Κυβερνητικό Τυπογραφείο 2.070.653 2.270.109 2.295.163 224.510 9,78 
 Τµήµα Υπηρεσιών      
 Πληροφορικής 1.265.709 1.645.117 1.736.097 470.368 27,09 

 Οφειλές ∆ηµόσιου Χρέους 457.188.765 478.652.910 507.016.210 49.827.445 9,83 
 Συντάξεις και      
 Φιλοδωρήµατα 94.588.724 96.515.000 97.051.640 2.462.916 2,54 
 Επιχορηγήσεις 29.308.033 37.143.000 37.143.000 7.834.967 21,09 
 Μακροπρόθεσµα ∆άνεια      
 και Προκαταβολές 900.000 70 900.070 70 0,01 
 Χορηγίες/Συνεισφορές 190.868.444 182.483.820 199.763.381 8.894.937 4,45 

 ∆ιάφορα 13.057.299 16.469.199 17.460.699 4.403.400 25,22 

 Μη Προβλεπόµενες ∆απά-      
 νες και Αποθεµατικό 0 2.000.000 505.943 505.943 100,00 

Υπουργείο Παιδείας και      
 Πολιτισµού - ∆ιοίκηση 15.315.038 8.827.598 15.467.790 152.752 0,99 

 Παιδεία 164.638.696 167.735.379 168.361.021 3.722.325 2,21 
 Πολιτιστικές και άλλες      
 Υπηρεσίες 1.969.951 2.005.885 2.109.331 139.380 6,61 
Υπουργείο Συγκοινωνιών      
 και 'Εργων-∆ιοίκηση 1.721.839 2.086.793 2.098.634 376.795 17,95 
 ∆ηµόσια 'Εργα 5.906.944 6.602.416 6.601.396 694.452 10,52 

 ∆απάνες ∆ηµοσίων 'Εργων 12.140.893 14.975.500 16.533.300 4.392.407 26,57 

 Τµήµα Αρχαιοτήτων 1.787.801 1.875.808 1.888.408 100.607 5,33 

 Τµήµα Πολιτικής      
 Αεροπορίας 20.746.167 20.482.941 21.582.941 836.774 3,88 
 Τµήµα Εµπορικής      
 Ναυτιλίας 1.731.670 2.408.302 2.423.202 691.532 28,54 
 Τµήµα Ταχυδροµικών      
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 Υπηρεσιών 7.229.953 7.826.608 7.829.278 599.325 7,65 
 Τµήµα Οδικών Μεταφορών 1.542.879 1.645.267 1.684.939 142.060 8,43 
 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολο-      
 γικών Υπηρεσιών 7.909.880 9.121.172 9.117.594 1.207.714 13,25 
Υπουργείο Υγείας-∆ιοίκηση 11.866.590 10.656.760 12.817.320 950.730 7,42 
 Ιατρικές Υπηρεσίες και      
 Υπηρεσίες ∆ηµόσιας      
 Υγείας 57.686.519 59.732.954 60.009.425 2.322.906 3,87 
 Υπηρεσίες Ψυχικής      
 Υγείας 8.255.069 8.955.711 8.601.383 346.314 4,03 
 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 1.411.166 1.611.014 1.617.183 206.017 12,74 
 Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 24.262.062 22.264.391 25.069.041 806.979 3,22 
 Γενικό Χηµείο 1.347.735 1.478.823 1.497.186 149.451 9,98 
 Γενικές Κατηγορίες      
 Προσωπικού 33.569.442 35.351.175 35.348.152 1.778.710 5,03 
ΟΛΙΚΟ 1.546.358.793 1.616.411.958 1.690.995.881 144.637.088 8,55 
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(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως 1999 
 

 Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

 
Αδαπάνητα Ποσά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ       
 £ £ £ £ % 

Υπουργείο Γεωργίας,      

 Φυσικών Πόρων      

 και  Περιβάλλοντος 536.744 1.141.000 1.141.000 604.256 52,96 

 Γεωργία 7.017.636 6.501.850 7.960.990 943.354 11,85 

 Κτηνοτροφία 1.029.830 1.709.200 1.709.200 679.370 39,75 

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 517.569 811.900 873.745 356.176 40,76 

 Ανάπτυξη ∆ασών 4.651.702 5.924.500 5.998.600 1.346.898 22,45 

 Ανάπτυξη Υδάτων 9.690.650 21.323.000 21.888.610 12.197.960 55,73 

 Γεωλογική Επισκόπηση 1.155.438 1.186.550 1.297.655 142.217 10,96 

 Μετεωρολογική Υπηρεσία 232.792 348.000 348.000 115.208 33,11 

 Αναδασµός 905.414 1.063.000 1.171.000 265.586 22,68 

 Ινστιτούτο Γεωργικών      

 Ερευνών 2.993.277 3.279.122 3.290.394 297.117 9,03 

 Ανάπτυξη Αλιείας 1.612.260 1.660.974 1.907.335 295.075 15,47 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης      

 και ∆ηµοσίας Τάξεως 773.058 1.290.000 1.290.000 516.942 40,07 

 Φυλακές 7.571 9.500 9.500 1.929 20,31 

Yπουργείο Εµπορίου,        

 Βιοµηχανίας και      

 Τουρισµού-∆ιοίκηση 559.612 920.000 980.000 420.388 42,90 

 Εµπόριο και Βιοµηχανία 10.199.550 12.257.000 15.357.000 5.157.450 33,58 

Υπουργείο Εργασίας και      

 Κοινωνικών Ασφαλίσεων 12.050 100.000 100.000 87.950 87,95 

 Τµήµα Εργασίας 265.405 580.690 576.195 310.790 53,94 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής      

 Ευηµερίας 3.921.006 4.106.335 4.155.955 234.949 5,65 

 Κέντρο Παραγωγικότητας 954.061 1.118.035 1.118.035 163.974 14,67 

 Ανώτερο Ξενοδοχειακό       

 Ινστιτούτο Κύπρου 718.896 865.453 935.662 216.766 23,17 

 Ανώτερο Τεχνολογικό       

 Ινστιτούτο Κύπρου 2.082.258 2.345.272 2.399.476 317.218 13,22 

Υπουργείο Εσωτερικών 5.750.205 6.651.000 8.087.000 2.336.795 28,90 
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 Πολεοδοµία και Οίκηση 6.645.072 14.106.500 14.116.638 7.471.566 52,93 

 Αγροτική Ανάπτυξη 11.502.556 13.970.000 13.970.000 2.467.444 17,66 

Υπουργείο Οικονοµικών 625.551 1.378.000 1.378.000 752.449 54,60 

Γραφείο Προγραµµατισµού 4.695.340 6.865.265 7.302.304 2.606.964 35,70 

∆ιάφορα 20.302.601 11.610.000 20.807.986 505.385 2,43 

Μη Προβλεπόµενες      

 ∆απάνες και Αποθεµατικό 0 500.000 82.592 82.592 100,00 

Υπουργείο Παιδείας και      

 Πολιτισµού 15.988.813 16.854.400 16.863.400 874.587 5,19 

 Παιδεία 11.826.600 13.813.800 14.169.131 2.342.531 16,53 

 Πολιτιστική Ανάπτυξη 2.429.488 2.731.000 2.731.000 301.512 11,04 

Υπουργείο Συγκοινωνιών      

 και 'Εργων 2.080.459 2.960.000 3.160.000 1.079.541 34,16 

 ∆ηµόσια 'Εργα 1.190.763 1.954.000 1.954.000 763.237 39,06 

 Ανάπτυξη Οδικού ∆ικτύου 43.257.218 52.340.000 59.410.000 16.152.782 27,19 

 Αερολιµένες 9.934.243 14.249.800 14.521.025 4.586.782 31,59 

 ∆ηµόσια Κτίρια 5.516.351 15.672.000 16.935.150 11.418.799 67,43 

 Αρχαιότητες 1.707.334 3.847.500 3.847.500 2.140.166 55,62 

 Λιµένες και Εµπορική      

 Ναυτιλία 170.630 173.000 173.000 2.370 1,37 

 Ταχυδροµικές Υπηρεσίες 519.754 625.000 629.000 109.246 17,37 

Υπουργείο Υγείας 94.425 340.000 340.000 245.575 72,23 

 Υγεία 11.075.774 14.991.700 15.048.103 3.972.329 26,40 

ΟΛΙΚΟ 205.149.954 264.174.346 290.034.181 84.884.227 29,27 

 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1999 
   

 
 

405 

(γ)  Προϋπολογισµός Ταµείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων 1999 
 

 Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

 
Αδαπάνητα Ποσά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ       
 £ £ £ £ % 

Προεδρία και      

 Προεδρικό Μέγαρο 575.109 174.560 674.560 99.451 14,74 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης      

 και ∆ηµοσίας Τάξεως -      

 ∆ιοίκηση 1.865.026 1.752.612 1.865.956 930 0,05 

Υπηρεσίες Κοινωνικής      

 Ευηµερίας 32.526.167 27.109.892 32.843.892 317.725 0,97 

Υπουργείο Εσωτερικών -     
 ∆ιοίκηση 2.209.966 2.283.184 2.295.387 85.421 3,72 

 Τµήµα Πολεοδοµίας      

 και Οικήσεως 6.690.173 7.985.095 8.017.783 1.327.610 16,56 

 Υπηρεσία Μέριµνας και      

 Αποκαταστάσεως Εκτο-      

 πισθέντων 360.367 397.066 397.066 36.699 9,24 

 Υπηρεσία ∆ιαχειρίσεως      

 Τ/Κ Περιουσιών 2.754.751 2.800.000 2.800.000 45.249 1,62 

 Σχέδια Αυτοστεγάσεως 17.216.663 25.784.000 25.784.400 8.567.737 33,23 

Υπουργείο Εσωτερικών-      

 'Αλλες Υπηρεσίες 3.667.630 4.055.000 4.145.000 477.370 11,52 

Υπουργείο Οικονοµικών- 
 ∆ιοίκηση 

 
5.825.000 

 
7.000.000 

 
8.000.000 

 
2.175.000 

 
27,19 

 Γενικό Λογιστήριο 9.518.968 9.614.877 9.764.877 245.909 2,52 

 Τµήµα Κρατικών Αγορών      

 και Προµηθειών 287.495 340.508 340.508 53.013 15,57 

∆ιάφορα 0 50.000 6.203 6.203 100,00 

Μη Προβλεπόµενες      

 ∆απάνες και Αποθεµατικό 0 500.000 341.365 341.365 100,00 

Υπουργείο Παιδείας      

 και Πολιτισµού - ∆ιοίκηση 1.612.673 1.812.800 1.856.597 243.924 13,14 

ΟΛΙΚΟ 85.109.988 91.659.594 99.102.844 13.992.856 14,12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
 

   Σύνολο καθυστερηµένων 
εσόδων 

 
Υπουργείο/Τµήµα 

Για τα προη-
γούµενα έτη Για το 1999 31.12.99 31.12.98 

 £ £ £ £ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.537.266 1.513.533 3.050.799 2.926.535 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

    

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 22.641.655 9.217.426 31.859.081 27.146.657 
Τµήµα ∆ασών 251.710 126.371 378.081 298.666 
Τµήµα Γεωργίας 60.379 1.503.236 1.563.615 1.641.291 
Υπηρεσία Μεταλλείων 125.415 18.238 143.653 127.397 
΄Αλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες 389 1.801 2.190 9.966 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

    

Υπουργείο 694.801 440.198 1.134.999 1.034.722 
Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσηµου Παραλήπτη 

 
3.835 

 
209 

 
4.044 

 
3.920 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

    

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου 

 
135.058 

 
15.698 

 
150.756 

 
164.722 

΄Αλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες 258.859 267.086 525.945 292.665 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     
Υπουργείο 428.719 -- 428.719 428.719 
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 249.855 18.172 268.027 270.388 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 109.914 42.655 152.569 158.421 
Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας 

 
-- 

 
-- 

 
*1.079.264 

 
873.102 

΄Αλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες 5.957 2.778 8.735 7.762 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
Υπουργείο -- -- -- -- 
Γενικό Λογιστήριο  1.976.539 269.828 2.246.367 1.979.261 
Τελωνεία 144.208 354.830 499.038 429.356 
Υπηρεσία Φ.Π.Α.   *21.393.939 18.038.620 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων     
Φόρος Κληρονοµιών   *4.452.593 3.710.994 
Φόρος Εισοδήµατος   *111.112.758 101.312.270 
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Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών   *20.100.551 20.344.843 
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµος 

30/77 
   

*23.622 
 

24.262 
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµος 

24/80 
   

*6.048.478 
 

5.596.131 
΄Εκτακτη Εισφορά   *6.549.777 8.254.324 
Φόρος Εισοδήµατος 
παρακρατηθείς (P.A.Y.E.) 

   
*7.129.783 

 
6.444.655 

 ΄Εκτακτη Εισφορά για την ΄Αµυνα   *9.588.935 10.424.414 
Φόρος Υπηρεσιών   *208.478 208.478 
΄Αλλοι Φόροι   *1.991.453 1.966.725 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
323.370 

 
256.440 

 
579.810 

 
559.061 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 

    

Υπουργείο -- -- *838.178 806.219 
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 1.413.297 1.063.539 2.476.836 4.138.015 
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 538.777 430.719 969.496 813.717 
Άλλα Τµήµατα 68.668 280.886 349.554 421.994 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 733.948 965.267 1.699.215 885.362 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.176 2.238 3.414 1.446 
 31.703.795 16.791.148 239.012.752 221.745.080 
 
 
*∆εν έγινε διαχωρισµός των καθυστερηµένων εσόδων του 1999 από εκείνα των προηγούµενων 
ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

 Εγκεκριµένε
ς θέσεις για 
το 1999 

 Πληρωµένες 
θέσεις στις 
31.12.1999 

 
Κενές 
Θέσεις 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 6  4  2 

Υπουργικό Συµβούλιο  12  10  2 

Βουλή των Αντιπροσώπων 50  43  7 

Γραφείο Προγραµµατισµού 44  40  4 

∆ικαστική Υπηρεσία 265  211  54 

Νοµική Υπηρεσία 61  51  10 

Ελεγκτική Υπηρεσία 102  68  34 

Επιτροπή ∆ηµόσιαςΥπηρεσίας 5  5  0 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 5  5  0 

Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 11  7  4 

Υπουργείο 'Αµυνας-∆ιοίκηση 96  73  23 

Κυπριακός Στρατός 3232  1883  1349 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων  και 
Περιβάλλοντος 

     

∆ιοίκηση 18  7  11 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 120  100  20 

Τµήµα Γεωργίας 353  295  58 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 164  136  28 

Τµήµα ∆ασών 294  238  56 

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 360  333  27 

Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 69  56  13 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 72  56  16 

Τµήµα Αναδασµού 83  71  12 

Ανάπτυξη Αλιείας 54  45  9 

Μεταλλεία 7  7  0 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως      

∆ιοίκηση 12  8  4 
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Φυλακές 211  182  29 

Αστυνοµία και Πυροσβεστική 4890  4855  35 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού      
Υπηρεσίες Εµπορίου και Βιοµηχανίας 177  149  28 
Συνεργατική Ανάπτυξη 45  30  15 
Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη 

52  42  10 

Υπουργείο Εργασίας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων      
Υπηρεσία Βιοµηχανικών Σχέσεων 8  5  3 
Τµήµα Εργασίας και Επιθεώρησης Εργασίας 133  102  31 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 240  206  34 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 392  340  52 
Κέντρο Παραγωγικότητας 45  37  8 
Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων 

6  6  0 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο  36  24  12 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 92  85  7 
Υπουργείο Εσωτερικών       
∆ιοίκηση 101  60  41 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 6  6  0 
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 236  210  26 
Υπηρεσία Μεταναστεύσεως 1  1  0 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 671  627  44 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 99  89  10 
Υπουργείο Εξωτερικών      
∆ιοίκηση 21  10  11 
Εξωτερικές Υπηρεσίες 140  118  22 
Υπουργείο Οικονοµικών      
∆ιοίκηση 41  33  8 
Γενικό Λογιστήριο 228  203  25 
Τελωνεία 377  294  83 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 144  123  21 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 374  308  66 
Στατιστική Υπηρεσία 80  71  9 
Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 107  96  11 
Υπηρεσία ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού 23  9  14 
Κυβερνητικό Τυπογραφείο 99  84  15 
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Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 86  61  25 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 8948  8543  405 
Υπουργείο Συγκοινωνιών  και 'Εργων      
∆ιοίκηση 16  14  2 
∆ηµόσια 'Εργα 373  306  67 
Τµήµα Αρχαιοτήτων 77  69  8 
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 207  179  28 
Tµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 39  34  5 
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 391  307  84 
Τµήµα Οδικών Μεταφορών 92  52  40 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 122  104  18 
Υπουργείο Υγείας      
∆ιοίκηση 28  20  8 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
Υγείας 

2670  2323  347 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 458  424  34 
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 83  74  9 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 121  109  12 
Γενικό Χηµείο 66  56  10 

'Αλλες Υπηρεσίες:      
Γενικό ∆ιοικητικό Προσωπικό 233  210  23 
Γενικό Γραµµατειακό Προσωπικό 2285  2099  186 
Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό 327  304  23 
ΟΛΙΚΟ 31192  27445  3747 

 
 


