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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 σήμερα, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, στην παρουσία του 

Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, του Γενικού Ελεγκτή, του Προέδρου του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας και εκπροσώπων του Υπουργείου Άμυνας , του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής 

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

το έτος 2020 [Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας (Ειδική Έκθεση 19.12.2022 - ΥΠΑΜ/01/2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

  Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σημαντικότερα ευρήματα του 

ελέγχου συμμόρφωσης για τα έτη 2021-2022 και τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου τα 

οποία απορρέουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το έτος 2021, με σκοπό την εξακρίβωση της ορθότητας και κανονικότητας 

δείγματος συναλλαγών του Υπουργείου Άμυνας και του βαθμού συμμόρφωσής του με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι έλεγχος διενεργήθηκε και σε αριθμό Μονάδων – 

Ανεξάρτητων Υποομάδων της Εθνικής Φρουράς στις οποίες καταμετρήθηκαν οπλισμός, 

πυρομαχικά, εφόδια-τρόφιμα, καύσιμα, γενικό υλικό και μετρητά.   

 Περαιτέρω, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, για τα κάτωθι: 

1.   Tην ένταξη στρατιωτικών ιατρών στο ΓεΣΥ χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης 

άδειας του Υπουργού Άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Εφόρου 



Φορολογίας να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον ενός ιατρού, αλλά και για τη μη 

εγγραφή των εν λόγω ιατρών ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

2.   Τη διακρατική συμφωνία παραχώρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία πολιτικού τύπου 

αεροσκάφους της Ελληνικής Αεροπορίας. 

3.   Το ενδεχόμενο ανέγερσης ιδιόκτητου κτηρίου για τις ανάγκες ΥΠΑΜ-ΓΕΕΦ και την 

προς τούτο καθυστέρηση στην προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής 

θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας 

και την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής της ικανότητας αλλά και θέσπισης ενός 

αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, 

την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και 

διαδικασιών. 
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