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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022, στην 

παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, 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, 

του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και της 

Αστυνομίας Κύπρου, για την εξέταση της Ετησίας 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 όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε αρχικά την επιτροπή για τα προσκόμματα που είχαν 

τεθεί από πλευράς της κυβέρνησης όταν, μετά την εξαγγελία από την υπηρεσία του στις 28 

Αυγούστου 2020 της έναρξης ελέγχου του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), 

η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει στον Γενικό 

Εισαγγελέα πρόταση για διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής, κάτι το οποίο ο Γενικός 

Εισαγγελέας έπραξε με σχετικό διάταγμά του, σημειώνοντας παράλληλα ότι στη βάση 

σχετικής γνωμάτευσης που έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα, μέχρι και τον Αύγουστο του 



2021, αρνείτο να παραχωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο, σχετικά με τις αιτήσεις που ενέπιπταν 

στους όρους εντολής της εν λόγω Επιτροπής.  Για το θέμα αυτό δήλωσε ότι τα πιο πάνω 

προσκόμματα συνιστούν παραβίαση των αρχών ανεξαρτησίας των Ανώτατων Ελεγκτικών 

Ιδρυμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από σχετική ανακοίνωση του Διεθνούς 

Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) όσο και από ανακοίνωση της 

Επιτροπής Επαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2021 και 18 

Μαΐου 2021 αντίστοιχα.  Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στους ελέγχους που 

ολοκλήρωσε η υπηρεσία του επί διαφόρων πτυχών του ΚΕΠ. 

 Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής προέβηκε σε εκτενή αναφορά ενώπιον της επιτροπής  

για τα κάτωθι: 

1. Γενικά θέματα ενδεχόμενων ευθυνών των Υπουργών ή/και του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

2. Μη συμπερίληψη από τον Υπουργό Εσωτερικών στην πρόταση του προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο των ευρημάτων των αρμόδιων λειτουργών του Υπουργείου 

Εσωτερικών σε σχέση με την ικανοποίηση ή μη των επενδυτικών κριτηρίων. 

3. Έγκριση αιτήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ γνώριζε ότι δεν πληρούνταν 

τα κριτήρια. 

4. Δειγματοληπτικό έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων, κατά πόσο οι 

πολιτογραφηθέντες ικανοποιούσαν τα εν ισχύι κριτήρια και κατέβαλαν στο δημόσιο 

τις εισφορές που καθορίζονταν. 

5. Διερεύνηση των μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διασφαλίσει 

ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε η Κυπριακή υπηκοότητα συνέχισαν να 

ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια, για όσο χρόνο αυτό προβλεπόταν. 

6. Διερεύνηση κατά πόσο υπήρξε απώλεια φορολογικών ή άλλων εσόδων για τη 

Δημοκρατία. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο ίδιος αξιωματούχος, σημείωσε ότι το πόρισμα της 

Ερευνητικής Επιτροπής στον βαθμό που αυτό δημοσιοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε από την 

υπηρεσία του μόνο ως υποβοηθητικό στοιχείο και για άντληση πληροφοριών από μάρτυρες 

που κατέθεσαν ενώπιόν της και όχι ως ελεγκτικό τεκμήριο για τη διενέργεια του ελέγχου και 

ότι η υπηρεσία του προτίθεται να ενημερώσει η ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 



ευρήματά της όπως έπραξε με τις προηγούμενες Ειδικές Εκθέσεις της.  Περαιτέρω, 

αναφέρθηκε στα εξής: 

1.   Στη σαθρότητα του Προγράμματος, η οποία φαίνεται να παρέμεινε σχεδόν 

αναλλοίωτη μέχρι την κατάργησή του. 

2.   Σε ελλιπή ενημέρωση εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  

3.   Σε απώλεια εσόδων για τη Δημοκρατία ύψους €25 εκατομ. από πρόσωπα που 

εγκρίθηκαν για πολιτογράφηση μετά την 18η Αυγούστου 2020, σε απώλεια εσόδων 

της τάξης των €204 εκατομ. λόγω της επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% σε 

επενδυτές για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας και σε απουσία κατάλληλου  

μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής τυχόν κατάχρησης του εν λόγω ωφελήματος. 

4.   Σε μη τήρηση εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και σε κάθε περίπτωση και κατά 

τον ουσιώδη χρόνο του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος με αποτέλεσμα να 

διαφαίνεται το ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας από πρόσωπα που ασκούν δημόσια 

εξουσία. 

5.   Σε παράνομη πολιτογράφηση των μελών της οικογένειας επενδυτών τουλάχιστον 

από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τις 16 Απριλίου του 2021. 

6.   Στην ανάγκη πλήρους ελέγχου της ακύρωσης ή της μη υλοποίησης συμβολαίων 

αγοράς ακινήτων από πολιτογραφηθέντες, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών είτε 

από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να κινηθούν όπου ενδείκνυται οι 

αναγκαίες διαδικασίες ανάκλησης πολιτογραφήσεων.   

 Καταληκτικά, ο Γενικός Ελεγκτής σημείωσε ότι η παρούσα έκθεση αποδεικνύει πέραν 

πάσης αμφιβολίας τη σημασία της απρόσκοπτης διεξαγωγής ελέγχου από το Ανώτατο 

Ελεγκτικό Ίδρυμα της χώρας μας και επιβεβαίωσε τη θέση που είχε εξ’ αρχής εκφράσει ότι 

το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Ερευνητικής Επιτροπής δεν ήταν αμοιβαίως 

αποκλειόμενα, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να είναι συμπληρωματικά και να γίνονταν χωρίς 

κανένα πρόβλημα, παράλληλα και ταυτόχρονα.  

 Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέλυσε εκτενώς διάφορες αναφορές της υπό εξέταση 

έκθεσης σημειώνοντας ότι κατά την άποψη του και σε σχέση με το πόρισμα της Ερευνητικής 

Επιτροπής για το ίδιο θέμα, η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ελλιπής, ανεπαρκής 

και ατεκμηρίωτη για λόγους οι οποίοι δύναται να προκύπτουν και από διαφορετική ερμηνεία 



της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών.  Επιπροσθέτως, ο υπουργός σημείωσε ότι οι 

αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνονταν σε κάθε περίπτωση για το καλώς 

νοούμενο συμφέρον της Δημοκρατίας. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή για τις υποθέσεις 

που καταχωρήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων για διάπραξη ποινικών αδικημάτων καθώς και 

για τις καθορισμένες ημερομηνίες εξέτασης αυτών. 

 Οι βουλευτές μέλη της επιτροπής, στο στάδιο της συζήτησης του θέματος, εξέφρασαν 

τις καταρχήν απόψεις τους επί διαφόρων πτυχών του.  Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει 

την εξέταση του εν λόγω θέματος σε επόμενη συνεδρία της.      
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