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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, 13 Οκτωβρίου 2022, παρουσία του  

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

γενικού διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και εκπροσώπων 

των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Αρχής Λιμένων Κύπρου (Ειδική Έκθεση 

27.6.2022 - ΑΛΚ/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 κυριότερα ευρήματα του ελέγχου 

που διενεργήθηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, 

σε σχέση με την εξακρίβωση της νομιμότητας και κανονικότητας των εισπράξεων και 

πληρωμών της Αρχής και του βαθμού συμμόρφωσής της με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

περιλαμβανομένης της περί συμβάσεων νομοθεσίας.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε, μεταξύ 

άλλων, σε θέματα τα οποία κρίθηκαν αρκετά σοβαρά και που δεικνύουν αδυναμίες στα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής, στη διαδικασία και υλοποίηση από μέρους της 

διάφορων έργων, στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας 

χρήσης/εκμετάλλευσης δύο χερσαίων χώρων στο Λιμάνι Λεμεσού με ετήσιο δικαίωμα 

χρήσης κατά πολύ χαμηλότερο από τις εκτιμώμενες αξίες, στην εργοδότηση δύο πρώην 



αναπληρωτών διευθυντών λιμανιών της Αρχής στον ιδιωτικό τομέα και στην επιλογή 

συγκεκριμένου κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αρχής εκτός νόμιμης 

διαδικασίας, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης και χωρίς να διασφαλιστεί η λογικότητα της δαπάνης που καταβάλλεται για την 

ενοικίασή του.  Επιπροσθέτως, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή για το ύψος 

των καταβληθέντων πλεονασμάτων των προσόδων που πραγματοποίησε η Αρχή, ως 

μέρισμα, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και για την επίδραση της αποκρατικοποίησης 

του εμπορικού τμήματος του Λιμανιού Λεμεσού. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής συμφώνησε με τις 

επισημάνσεις/παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ενημέρωσε την 

επιτροπή για τη λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, εκεί και όπου απαιτείτο.  

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες λειτουργίας της Αρχής, τη διαφάνεια, την 

εξωστρέφεια και τη νομιμότητα και ανέλυσε τόσο το όραμα και τον στρατηγικό/επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του οργανισμού όσο και τις προοπτικές του. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν διάφορες παράμετροι οι οποίες προέκυψαν μετά 

την αναδιάρθρωση και μετάβαση της Αρχής στον νέο της ρόλο ως ρυθμιστή/επόπτη και 

ιδιοκτήτη των λιμανιών. 

 Η επιτροπή επισήμανε τη σημαντικότητα του σκοπού και του ρόλου της Αρχής όσον 

αφορά τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς και της επαρκούς ρύθμισης και εποπτείας των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών.   
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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 
www.parliament.cy. 
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