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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σε κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σήμερα, Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Υπουργείο 

Οικονομικών, εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, του Γραφείου του Επιτρόπου του Κυπριακού Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών, του Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο και εκπροσώπου της Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο, για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2021 από το μέλος αυτού κ. 

Λάζαρο Λαζάρου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης οι επιτροπές ενημερώθηκαν για την αποστολή του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) και το έργο του στη βελτίωση της διακυβέρνησης 

και της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, την προαγωγή της λογοδοσίας και της 

διαφάνειας, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ως ανεξάρτητος 

θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.  Περαιτέρω, έλαβαν 



γνώση για τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ 

και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το 2021, καθώς και για ζητήματα που 

άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων των κρατών μελών.   

 Ειδικότερα, όσον αφορά τους λογαριασμούς της ΕΕ αναφέρθηκε ότι απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, διατυπώθηκε γνώμη χωρίς επιφύλαξη 

σχετικά με την αξιοπιστία τους και τα έσοδα ήταν νόμιμα και κανονικά και δεν περιέχουν 

ουσιώδες σφάλμα.  Σε σχέση με τον δειγματοληπτικό έλεγχο πράξεων για την Κυπριακή 

Δημοκρατία, από τις 740 πράξεις που ελέγχθηκαν μόνο 2 πράξεις αφορούσαν στη χώρα μας 

χωρίς να έχουν προκύψει οποιαδήποτε ευρήματα, ενώ, από την ένταξή μας στην ΕΕ το 2004 

μέχρι και το τέλος του 2021 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συλλογική συνεισφορά στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ €3.337 δις και έχει λάβει €3.797,7 δις, δηλαδή τα συνολικά καθαρά 

έσοδα που έχει αποκομίσει μέχρι το τέλος του 2021 ανέρχονται σε €460,7 εκατομ., και μέχρι 

το 2029 η Κομισιόν θα κατανείμει κονδύλια ύψους €2 τρις, με τη χώρα μας να λαμβάνει €2,9 

δις. 

 Συζητήθηκαν επίσης οι δράσεις τις οποίες αναμένεται να αναλάβει η ΕΕ και οι 

συστάσεις της, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των αναφυόμενων 

κινδύνων και να περιοριστούν οι αδυναμίες των εθνικών συστημάτων ελέγχου.   

 Τα μέλη των επιτροπών, ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας του ως μέλους του 

ΕΕΣ την 1η Νοεμβρίου 2022, ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Λάζαρο Λαζάρου για τη διαχρονικά 

αγαστή και παραγωγική συνεργασία.  
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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 
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ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
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