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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, παρουσία 

εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του προέδρου της 

Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, εκπροσώπου της Ένωσης 

Δήμων Κύπρου και του προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, για την αυτεπάγγελτη 

εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Ειδική Έκθεση 

Σχολικών Εφοριών 11.4.2022 (ΣΕ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή για τα κυριότερα 

ευρήματα του ελέγχου των σχολικών εφοριών, σημειώνοντας ειδικότερα ότι πολλές εφορίες 

λειτουργούν χωρίς να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, οι 

οποίες αφορούν στην κατάρτισή τους σε σώμα, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεών 

τους και την παραλαβή/παράδοση των βιβλίων και εγγράφων κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων των μελών των νέων εφοριών.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε στον μη έγκαιρο 

καταρτισμό του ετήσιου προϋπολογισμού τους και σε αδυναμίες στην παρακολούθηση της 

εκτέλεσης/υλοποίησής του, σε μη ετοιμασία και υποβολή των λογαριασμών τους εντός των 
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προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και σε αδυναμίες και ελλείψεις στην τήρηση των στοιχείων 

για το προσωπικό τους.   

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 λειτουργούσαν συνολικά 

168 σχολικές εφορίες, εκ των οποίων οι 25 θεωρούνται μεγάλες και λαμβάνουν χορηγία άνω 

του ορίου των €500.000 και οι 143, που θεωρούνται μικρές, κάτω από το όριο αυτό.   Κατά 

το ημερολογιακό έτος 2020 το υπουργείο διέθεσε χορηγία συνολικού ύψους €63.474.474 για 

την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.  Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι το υπουργείο 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άσκηση αποτελεσματικού εποπτικού ελέγχου και 

για ορθολογική διαχείριση της λειτουργίας των σχολικών εφορειών και στο πλαίσιο αυτό 

ανέθεσε την εκπόνηση  σχετικής μελέτης σε ελεγκτικό οίκο, προκειμένου να εντοπιστούν οι 

αδυναμίες και να υποβληθούν εισηγήσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητάς τους.  Τέλος, ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόθεση του 

Υπουργείου όπως λειτουργήσει/εφαρμόσει πλατφόρμα παρακολούθησης τήρησης των 

διαδικασιών από τις σχολικές εφορίες.  

 Η εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας ανέφερε ότι διενεργούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι των έργων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ώστε να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Ρύθμισης 

των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.   

 Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών 

αναγνώρισε ότι η πλειονότητα των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην υπό 

εξέταση έκθεση αφορά στις σχολικές εφορίες μικρών κοινοτήτων και επισήμανε ότι εκεί 

παρατηρούνται προβλήματα και αδυναμίες λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης των 

απαιτούμενων γνώσεων του προσωπικού τους για την τήρηση των διαδικασιών που 

καθορίζονται στις σχετικές νομοθεσίες.  Επιπλέον, σημείωσε ότι με την ψήφιση της νέας 

νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το 2029 προβλέπεται η 

υπαγωγή των σχολικών εφοριών στους δήμους, που, κατά την άποψή του, θα δημιουργήσει 

περαιτέρω λειτουργικά/οργανωτικά προβλήματα.  Τέλος, επισήμανε ότι λόγω των 

αδυναμιών αυτών παραμένουν αναξιοποίητα κονδύλια του προϋπολογισμού και πρότεινε 

όπως γίνει ανακατανομή των ποσών αυτών στις σχολικές εφορίες, ειδικότερα όπου 

παρουσιάζονται ανάγκες.  
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 Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ανέφερε ότι απαιτείται να παρασχεθούν 

εργαλεία και να υπάρξει επιμόρφωση του προσωπικού των σχολικών εφοριών των 

κοινοτήτων, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν το έργο και τις υποχρεώσεις τους.  

Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι το κονδύλι που παραχωρείται σε αυτές για την αγορά λογιστικών 

υπηρεσιών δεν επαρκεί για τη σύνταξη των τελικών τους λογαριασμών, γεγονός που οδηγεί 

στην καθυστέρηση της υποβολής τους. 

 Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σύμφωνα 

με τη νέα περί Δήμων νομοθεσία, κάθε δήμος υποχρεούται μέχρι το έτος 2024 να θεσπίσει 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου βάσει των οποίων πιστεύει ότι τα πλείστα των λειτουργικών 

προβλημάτων των σχολικών εφορειών των δημαρχούμενων περιοχών θα επιλυθούν.     

  Η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όπως κατατεθούν 

ενώπιόν της περαιτέρω στοιχεία για το σύνολο των σχολικών εφοριών που καθυστερούν 

στην υποβολή των τελικών λογαριασμών τους ή/και δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως 

αυτές απορρέουν από τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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