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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, 9 Μαρτίου 2023, στην παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Γενικού 

Λογιστηρίου, του Προέδρου του Συμβουλίου, του Πρύτανη, του Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών και του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπροσώπων του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, 

για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος 

Πανεπιστημίου Κύπρου-Ειδική Έκθεση για τα έτη 2019 και 2020- Ειδική Έκθεση 28.11.2022 

–ΠΚ/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 σημαντικότερα ευρήματα του 

ελέγχου συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2019 και 2020 για την 

εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσής του με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και την 

αξιολόγηση της διαχείρισης της κρατικής χορηγίας που λαμβάνει, στη βάση των αρχών της 

χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, δηλαδή με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και 

αποτελεσματικό και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014). 

 Ο ίδιος αξιωματούχος, ενημέρωσε την επιτροπή για κενά και αδυναμίες που 

εντοπίστηκαν στις διαδικασίες λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τη λήψη αποφάσεων από τα 



αρμόδια Όργανα οι οποίες αντίκεινται στο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, ενώ ταυτόχρονα 

επιδεικνύουν ανεκτικότητα και κωλυσιεργία στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον μελών 

του προσωπικού που παραβιάζουν του Κανονισμούς/Κανόνες του Πανεπιστημίου.   

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά την διαχείριση και υλοποίηση έργων, μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκε σε: 

1.   Μη συνεχή παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων, συμπεριλαμβανομένου και 

του μη έγκαιρου χειρισμού θεμάτων καθυστερήσεων στην υλοποίησή τους. 

2.   Αδυναμίες και παραλείψεις σχετικά με την εφαρμογή της περί δημοσίων συμβάσεων 

νομοθεσίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης και ο πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκαν στο πολυδιάστατο έργο το οποίο 

επιτελείται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και στην προσπάθεια που 

καταβάλλεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των Κανονισμών και των Κανόνων 

του.  

 Η επιτροπή εξήρε το έργο του Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέστησε όπως τα αρμόδια 

Όργανά του εφαρμόζουν, σε κάθε περίπτωση, τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και 

της χρηστής διακυβέρνησης και την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία 

Πανεπιστημιακών νοσοκομείων/κλινικών.   
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