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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, 15 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του  

Υπουργού, Επικοινωνιών και Έργων, του Γενικού Ελεγκτή, του αναπληρωτή γενικού 

διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων, της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, του 

αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, της διευθύντριας του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων, της διευθύντριας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, της 

διευθύντριας της Διεύθυνσης Ελέγχου του ίδιου υπουργείου, της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων και εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών,  του Γενικού Λογιστηρίου και 

του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την εξέταση της Ετησίας Έκθεσης 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων (ΥΜΕΕ)  (Ειδική Έκθεση 5.9.2022 - ΥΜΕΕ/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 Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα ευρήματα του ελέγχου που 

διενεργήθηκε στη διοίκηση του υπουργείου και στα υπαγόμενα σε αυτό τμήματά του και για 

τις συστάσεις που διατυπώθηκαν σε κάθε περίπτωση. 



 Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 

1. Στη Συμφωνία Παραχώρησης για την ανάπτυξη και διαχείριση των αερολιμένων 

Λάρνακας και Πάφου. 

2. Στα θέματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19 και στην εφαρμογή νέου 

σχεδίου κινήτρων προς αεροπορικές εταιρείες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

στη συνδεσιμότητα της Κύπρου, στην ανάπτυξη των αερομεταφορών και στον τομέα 

του τουρισμού. 

3. Στις απαιτήσεις της διαχειρίστριας εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων εξαιτίας των 

μέτρων που λήφθηκαν για παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας. 

4. Στη διαχείριση συμβατικών διαφορών μεταξύ κράτους και διαχειρίστριας εταιρείας, 

όπως, για παράδειγμα, της αποζημίωση λόγω της λειτουργίας του παράνομου 

αεροδρομίου της Τύμπου για την περίοδο 2015-2019. 

5. Στις πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης για την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης 

υποδομών και στην επ’ αόριστον αναστολή της έναρξης των εν λόγω εργασιών, καθώς 

και στη διαφαινόμενη παράταση της συμφωνίας, η οποία ωστόσο δε φαίνεται να 

διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. 

6. Στη μονομερή αποκοπή από τη διαχειρίστρια εταιρεία ποσού συνολικού ύψους €15 

εκατομ. από το μεταβλητό τέλος παραχώρησης λόγω των ισχυριζόμενων από αυτήν 

υπερπληρωμών. 

7. Στην αποκρατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού, στις 

πρόνοιες και τροποποιήσεις της σχετικής σύμβασης μίσθωσής του και στον έλεγχο των 

εισπρακτέων τελών παραχώρησης (concession fees), του τέλους παραχώρησης του 

τερματικού σταθμού γενικού εμπορίου και τερματικού επιβατών και 

εμπορευματοκιβωτίων. 

8. Στην ενιαία ανάπτυξη της περιοχής του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας και στις 

πληρωμές αμοιβών για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υλοποίηση των εν 

λόγω έργων. 

9. Στην παροχή υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία για την 

κάλυψη όλων των περιοχών οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 



10. Στη λήψη απόφασης από την κυβέρνηση για υλοποίηση του έργου κατασκευής του 

νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς κατά παράβαση των προνοιών του 

περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου [Ν. 20(Ι)/2014] 

και χωρίς να ληφθούν υπόψη το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας και των 

δυνατοτήτων του κράτους, καθώς και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

11. Στην κακή διαχείριση και στη μη λήψη επαρκών μέτρων από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων στην περίπτωση εκτέλεσης διάφορων έργων (π.χ. στέγαση των κρατικών 

υπηρεσιών/τμημάτων, κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, 

ανέγερση νέου Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία κ.λπ.). 

12. Στην καθυστέρηση παραλαβής του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων 

στις Κεντρικές Φυλακές και στο υπό μελέτη κόστος αναβάθμισής του. 

 Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σχολιάζοντας τα ευρήματα και τις 

συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δήλωσε την ετοιμότητά του όπως, κατόπιν σχετικής 

αξιολόγησης αυτών από τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

υπουργείου, προχωρήσουν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή/και στην προώθηση των 

απαραίτητων ενεργειών προς διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, της παραγωγικότητας του προσωπικού και του δημοσίου συμφέροντος. 

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρθηκε στην εμπλοκή της υπηρεσίας 

της στη διαχείριση των τεθέντων θεμάτων και στη σημασία της παραπομπής τους, εάν και 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον σωστό χρόνο, προκειμένου να 

αποφεύγονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διάφορων έργων.  Περαιτέρω, 

ανακοίνωσε τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων, προκειμένου να 

διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο άμεσος και έγκυρος έλεγχος των σωρευτικών ποσών 

ενισχύσεων που λαμβάνονται.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα και έλαβαν 

απαντήσεις επί των διάφορων ζητημάτων, σημειώνοντας παράλληλα την κρισιμότητα και τη 

σημαντικότητα του υπό εξέταση υπουργείου και την ανάγκη λήψης βελτιωτικών μέτρων, εκεί 

και όπου απαιτείται, προς διευκόλυνση της εξυπηρέτησης και της διακίνησης του κοινού, 

καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το 

υπουργείο. 

   



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
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