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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022, σε συνεδρία της, που 

πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Επιτρόπου Διαφάνειας, του γενικού 

διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου 

Οικονομικών, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, του διευθυντή του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Εφόρου Φορολογίας, 

εκπροσώπων της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), της 

Αστυνομίας Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για συνέχιση της εξέτασης 

της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Κυπριακού 

Επενδυτικού Προγράμματος - Ειδική Έκθεση (22.8.2022) (ΥΠΕΣ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 

23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις των 

εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι δεν είχαν λάβει τον λόγο κατά την έκτακτη συζήτηση του 

θέματος στις 25 Αυγούστου 2022. 

 Ο Επίτροπος Διαφάνειας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι μετά την έγκριση 

σχετικών Κανονισμών στόχος της Αρχής είναι όπως αυτεπαγγέλτως ή/και κατόπιν 

καταγγελιών διερευνήσει ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και ενημερώσει 

αναλόγως τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 



 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή για τα 

στάδια της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

για τον λόγο αυτό δήλωσε ότι θα ληφθεί η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

κατά πόσο δύναται να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής στοιχεία σχετικά με την 

διαμειφθείσα αλληλογραφία μεταξύ του υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

εν λόγω θέμα.  Περαιτέρω, σημείωσε ότι στο παρόν στάδιο αναμένονται τα σχόλια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της απάντησης της πλευράς μας στην αιτιολογημένη γνώμη που 

απεστάλη τον Ιούλιο του 2021 και η οποία απαντήθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους.   

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη 

θετική συνεισφορά του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) στην κυπριακή 

οικονομία κατά την περίοδο 2016-2019, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξής της κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, στη δημιουργία 3 000 νέων θέσεων εργασίας 

και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των εταιρειών ανάπτυξης γης, καθώς και 

στις τροποποιήσεις των κριτηρίων του προγράμματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

διάφορες αδυναμίες ή/και κενά που εντοπίζονταν.  Ο ίδιος αξιωματούχος, σχολιάζοντας τις 

αναφορές της υπό εξέταση έκθεσης σε απώλεια φορολογικών εσόδων ή/και εσόδων λόγω 

της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή 5% ΦΠΑ στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, 

δήλωσε ότι αυτές είναι παραπλανητικές και αβάσιμες και ότι η εφαρμογή της σχετικής 

νομοθεσίας δεν είχε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.  

 Ο Έφορος Φορολογίας ενημέρωσε την επιτροπή για τις αντικειμενικές δυσκολίες που 

συνεπάγονται οι έλεγχοι που διεξάγονται από το τμήμα του, τόνισε την ξεκάθαρη θέση του 

για παραχώρηση απρόσκοπτης πρόσβασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα στοιχεία του 

τμήματος και σημείωσε ότι το θέμα της ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά στην 

εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 5% ΦΠΑ στην απόκτηση πρώτης κατοικίας έχει 

ξεκαθαριστεί από τους τρεις προκατόχους του.  Για τον σκοπό αυτό έχει μάλιστα εκδοθεί 

από το τμήμα σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος.  Όσον αφορά τους ελέγχους που 

διενεργήθηκαν σε παρόχους φορολογικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι σε 1 540 περιπτώσεις 

πολιτογραφήσεων ελέγχθηκαν 81 πάροχοι και με την εισαγωγή του νέου μηχανογραφικού 

συστήματος οι εν λόγω έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν.   

 Ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε ενώπιον της 

επιτροπής ότι το τμήμα καταβάλλει σημαντική προσπάθεια, προκειμένου να διατηρεί την 



εγκυρότητα των στοιχείων του, και θεωρεί άδικες τις αναφορές της υπό εξέταση έκθεσης σε 

διαφορές της συνολικής αξίας ακινήτων σε αγοραπωλητήρια έγγραφα και της εκτιμώμενης 

αξίας τους από το ίδιο το τμήμα.  Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα μη ολοκληρωμένα 

συμβόλαια, σημείωσε ότι είναι σύνηθες φαινόμενο, προσθέτοντας ότι το τμήμα δεν προέβη 

σε οποιονδήποτε ειδικό έλεγχο για το εν λόγω θέμα στην περίπτωση των 

πολιτογραφηθέντων επενδυτών και δεν διαθέτει προς τούτο ειδικό μητρώο καταχώρισής 

τους. 

 Η εκπρόσωπος της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) 

ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με τα στοιχεία για αιτητές πολιτογράφησης τα οποία 

ζήτησε με σειρά επιστολών του το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και για τις απαντήσεις 

που δόθηκαν από την ΜΟΚΑΣ σε 246 τέτοιες επιστολές.  

 Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, μετά την 

παραλαβή των δύο πορισμάτων των ερευνητικών επιτροπών, ο Αρχηγός Αστυνομίας 

μετέθεσε αριθμό ατόμων στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, όπου συστάθηκε ειδική 

ομάδα δέκα έμπειρων ανακριτών για τη διερεύνηση διάπραξης πιθανών ποινικών 

αδικημάτων.  Στο πλαίσιο της εν λόγω διερεύνησης έχουν καταχωρισθεί τρεις υποθέσεις 

ενώπιον δικαστηρίου και εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται η ολοκλήρωση της 

διερεύνησης ακόμη δύο ποινικών υποθέσεων.    

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφέρθηκε στο αίτημα που 

έχει υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία για κοινοποίηση στοιχείων παρόχων υπηρεσιών 

στο πλαίσιο του ΚΕΠ και δήλωσε ότι ο σύλλογος έχει διερευνήσει 26 υποθέσεις, 

ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 12 υποθέσεις, σε 5 εξ αυτών διατυπώθηκε κατηγορητήριο και 

τέθηκαν ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του, ενώ σε μία περίπτωση έχει επιβληθεί 

ποινή/πρόστιμο για πλημμελή έλεγχο δέουσας επιμέλειας. 

 Όσον αφορά στο θέμα της ερμηνείας/εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή 5% ΦΠΑ 

στην απόκτηση πρώτης κατοικίας στην περίπτωση πολιτογραφηθέντων επενδυτών, ο 

Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε την πρόθεσή του όπως ενημερώσει αναλόγως την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος, τα μέλη και τα μη μέλη της επιτροπής έθεσαν 

ερωτήματα εφ’ όλης της ύλης και έλαβαν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.  Τέλος, η 

επιτροπή αποφάσισε τη διαβίβαση υπομνημάτων/ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από μέλη 



της στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών για την 

κατάθεση επιπλέον στοιχείων ή/και εγγράφων.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 
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Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 
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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 
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