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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, 24 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του  Γενικού 

Ελεγκτή, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και εκπροσώπων του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή 

για το έτος 2020 [Κανονιστικός Έλεγχος των Χορηγιών και «Κατά Χάριν» Χορηγιών που 

καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

(Ειδική Έκθεση 14.11.2022 - ΥΟ/02/2022) (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 

της διαδικασίας έγκρισης και παραχώρησης χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών, με βάση 

το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.  Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα: 

1. Η υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης και καταβολής χορηγίας και «κατά χάριν» χορηγίας 

είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. 

2. Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο χορηγίες που είχαν χαρακτηριστεί ως «κατά 

χάριν» των οποίων ο σκοπός προσκρούει στις διατάξεις του περί της Λογιστικής και 



Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 

Νόμου. 

3. Δεν έχουν ετοιμαστεί και δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του οι οικονομικές 

καταστάσεις του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο ιδρύθηκε το 2013 και του 

οποίου το υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανερχόταν σε €110.460.019. 

4. Το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήματα για 

παραχώρηση «κατά χάριν» χορηγίας σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς τα 

οποία αφορούσαν στη χρηματοδότησή τους, ώστε να συνεχίσουν ως δρώσες 

οικονομικές μονάδες. 

5. Σε κάποιες περιπτώσεις παραχώρησης «κατά χάριν» χορηγιών που υπερέβαιναν τις 

€10.000, η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εξασφαλίστηκε εκ των 

υστέρων. 

6. Σε τρεις περιπτώσεις καταβολής οικονομικής βοήθειας και «κατά χάριν» χορηγίας από 

το Γενικό Λογιστήριο, διαπιστώθηκαν διπλές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο. 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι 

οι «κατά χάριν» χορηγίες παραχωρούνται, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη ατόμων για 

ανθρωπιστικούς λόγους, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κράτος 

σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, και ότι το υπουργείο του λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 

παρατηρήσεις/συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή για τη λήψη, όπου απαιτείται, διορθωτικών 

ή/και άλλων μέτρων.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην καταβληθείσα προσπάθεια όπως οι εν 

λόγω «κατά χάριν» χορηγίες παραχωρούνται μόνο από μια πηγή, ώστε να αποφεύγονται 

λάθη, παραλείψεις ή/και διπλοπληρωμές. 

 Ο εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου συμφώνησε με τις ως άνω 

αναφορές/παρατηρήσεις και ενημέρωσε την επιτροπή ότι από το έτος 2023 οι υπό αναφορά 

χορηγίες θα παραχωρούνται εξολοκλήρου από το Υπουργείο Οικονομικών.  Όσον αφορά τις 

περιπτώσεις για τις οποίες έχουν καταβληθεί διπλοπληρωμές, ως επί το πλείστον αυτές 

έχουν ανακτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο.   

 Η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη ελέγχου της καταβολής των «κατά χάριν» χορηγιών 

κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 

καθώς και για την αποφυγή καταχρήσεων.   
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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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