
 

 

 

 

Προϋπολογισμός Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2023 

Παρουσίαση από τον Γενικό Ελεγκτή ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 28.11.2022 

Αν και γνωρίζετε ότι η πρόληψη και εντοπισμός κρουσμάτων διαφθοράς δεν αποτελεί 
ευθύνη, κι ούτε καν αποτελεί βασική αποστολή των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, θα αρχίσω και 
φέτος την παρουσίαση μου με το επικαιροποιημένο γράφημα του δείκτη της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για την αντίληψη των πολιτών ως προς το κατά πόσο η δημόσια εξουσία 
χρησιμοποιείται υπέρ του δημόσιου ή του ιδιωτικού συμφέροντος (Δείκτης Διαφθοράς). Με 
την προσθήκη του δείκτη για το 2021, η διολίσθηση δείχνει να σταθεροποιείται στο 
χαμηλότερο σημείο από τότε που τηρούνται στοιχεία για την Κύπρο, κατατάσσοντας μας στην 
21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (χειρότερες μας η Μάλτα, Σλοβακία, Ελλάδα, Κροατία, 
Ουγγαρία και Ρουμανία). 

 

Παγκόσμια, οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες (τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ ή Supreme 
Audit Institutions – SAI) θεωρούνται ως η ναυαρχίδα στην προσπάθεια κάθε 
ευνομούμενου κράτους να προαγάγει και διασφαλίσει τη διαφάνεια και λογοδοσία στην 
άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Στους τομείς δηλαδή που προφανώς, όπως φαίνεται από 
τους διεθνείς δείκτες, χωλαίνουμε. 
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Ο ρόλος, η σημασία και οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ΑΕΙ, 
αποτέλεσαν το αντικείμενο δύο Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 
22.12.2011 (αρ. 66/209) και στις 19.12.2014 (αρ. 69/228), που είχαν ως τίτλο “Promoting 
and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public 
administration by strengthening Supreme Audit Institutions”. Σε αυτές υιοθετήθηκαν 
οι Διακηρύξεις δύο ιστορικών Παγκόσμιων Συνεδρίων του INTOSAI. H Διακήρυξη, η 
οποία υιοθετήθηκε το 1977 στη Λίμα του Περού (“The Lima Declaration”), που θεωρείται 
η “Magna Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα 
θεμέλια του δημόσιου ελέγχου και η Διακήρυξη η οποία υιοθετήθηκε το 1997 στο Μεξικό 
(“The Mexico Declaration”), η οποία θέτει λεπτομερώς τους οκτώ πυλώνες ανεξαρτησίας 
των ΑΕΙ που είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι δύο 
αυτές Διακηρύξεις αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου1. 

 

 

2. Για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 2020, στην Ελεγκτική Υπηρεσία ήμασταν με την 
εντύπωση, ότι από τους οκτώ πυλώνες ανεξαρτησίας που προβλέπει η Διακήρυξη του 
Μεξικού, μόνη απόκλιση στην Κύπρο αποτελούσε το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Πυλώνας ΙΙ). Για το θέμα αυτό, το οποίο είχε εγερθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προενταξιακά το 2003, και ακολούθως από την Τρόικα το 2013 και 

 
1 Chapters of the acquis - Chapter 32: Financial Control: “…This chapter also requires an institutionally, 
operationally and financially independent external audit institution that implements its audit mandate in line with the 
standards of the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and reports to the 
parliament on the use of public sector resources.” 
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περιλήφθηκε με ρητή πρόνοια στο Μνημόνιο2, η Κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις 
δεσμεύσεις της έναντι της Τρόικας και το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.  

Πέραν όμως αυτού, τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαφανεί ότι οι πυλώνες ανεξαρτησίας 
που θεωρούσαμε ότι προφανώς πληρούνται λόγω των σαφών νομοθετικών προνοιών 
που θεωρητικά τους διασφαλίζουν, τελικά δεν πληρούνται. Αυτό αφορά δύο άλλους από 
τους οκτώ πυλώνες, δηλαδή: 

 την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση (Πυλώνας IV), και 

 την ελευθερία να αποφασίζει το ίδιο το ΑΕΙ το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, 
έκδοσης και δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου (Πυλώνας VII). 

Για τους δύο αυτούς πυλώνες, το πρόβλημα δεν αφορά την απουσία νομοθετικού 
πλαισίου αλλά τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τη μη λήψη 
κυρωτικών μέτρων σε τέτοιες περιπτώσεις. Τούτο ξεκίνησε το 2020 με τη μη παραχώρηση 
στοιχείων για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και συνεχίζεται έκτοτε σε διάφορες 
άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ως ο εκ του 
Συντάγματος νομικός σύμβουλος της εκτελεστικής εξουσίας, γνωματεύει περί 
δικαιώματός της να μην μας επιτρέψει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση (π.χ. 
γνωμάτευση να μην μας παραχωρηθεί το τοπικό σχέδιο Ακάμα το οποίο είχε ήδη σταλεί 
από το Πολεοδομικό Συμβούλιο στο Τμήμα Περιβάλλοντος, με την αιτιολογία πως δεν 
ήταν τελικό) και/ή ως δημόσιος κατήγορος αποφασίζει, ασκώντας τις ανέλεγκτες 
συνταγματικές του εξουσίες, να μην κινήσει διαδικασία ποινικής διερεύνησης ή ποινικής 
δίωξης έναντι αυτών που προέβαλαν τέτοια εμπόδια (π.χ. μη ποινική δίωξη Διευθυντή 
Τμήματος που για μήνες αρνείτο να μας επιτρέψει πρόσβαση σε στοιχεία, με το 
αιτιολογικό ότι τελικά μας επέτρεψε). Είναι δε γνωστό ότι η αρχή της νομιμότητας 
λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο εφόσον συνοδεύεται από τον έλεγχο της τήρησής της και 
από την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής της. 

3. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά 
της Διαφθοράς. Τονίζουμε ότι αποτελεί φυσικό σύμμαχο της Υπηρεσίας μας και πρόθεσή 
μας είναι να παραπέμπουμε στην Αρχή κάθε θέμα που κρίνουμε ότι άπτεται του πεδίου 
αρμοδιοτήτων της Αρχής.  

Η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας ως προς τα θέματα διαφθοράς και 
διαπλοκής, θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό σε όλα τα επίπεδα της συντεταγμένης 
πολιτείας. Είναι δε άποψη μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πειστική θέση περί βούλησης 

 
2  MOU – 5th Review: “The Cypriot authorities will continuously ensure that the General Auditor's 
Office has sufficient personnel to carry out its functions and increased tasks, and that it is 
financially independent, as originally stipulated by the European Commission's Monitoring 
Report on the Implementation of the Commitments made in the Accession Negotiations by Cyprus 
(Chapter 28, Financial Control/External Audit) and as restated in the 2014 EU Anti-Corruption 
Report.” 
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πάταξης της διαφθοράς και διαπλοκής, χωρίς την εκπεφρασμένη με λόγια, και 
αποδεδειγμένη με πράξεις, στήριξη, αντί της υπόσκαψης, στο έργο της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας.  

Τον Αύγουστο του 2022 εκδώσαμε την τελευταία ειδική έκθεση μας για το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα. Η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν παρόμοια με αυτή του 2020. 
Χαρακτήρισε την Έκθεση μας ανεπαρκή, ελλιπή, ατεκμηρίωτη και ως έχουσα πολιτικά 
κίνητρα. Παρόμοια έλεγε η Κυβέρνηση το 2020 για τις εκθέσεις που είχαμε εκδώσει, όταν 
τότε θεωρούσε ότι μπορούσε εύκολα να λοιδορεί και απαξιώνει τις εκθέσεις μας, έχουσα 
και την πλήρη στήριξη του Γενικού Εισαγγελέα που μας καλούσε σε τάξη. Στο διάστημα 
όμως που ακολούθησε οι εκθέσεις μας επιβεβαιώθηκαν από το περιβόητο βίντεο του Al 
Jazeera, από τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα του 2015 για το παράνομο της 
πολιτογράφησης των συγγενών που στο μεταξύ αποκαλύφθηκαν, και από το Πόρισμα 
της Επιτροπής Νικολάτου που οι ίδιοι διόρισαν. Ενώ λοιπόν οι Εκθέσεις μας του 2020 
επιβεβαιώθηκαν, η Κυβέρνηση δεν είχε κανένα δισταγμό να μηδενίσει κατά ανάλογο 
τρόπο και την Έκθεση του 2022. Σε αυτό λοιπόν το εχθρικό περιβάλλον, συνεχίζουμε 
μέχρι και σήμερα να εργαζόμαστε.   

4. Δική μας πάντως προσπάθεια είναι η συνεχής βελτίωση. Πρέπει να σας πω ότι 
νιώθουμε περήφανοι γιατί με σταθερά βήματα κινούμαστε προς την επαγγελματική 
αριστεία. Στη βάση που κτίσαμε το 2015 με τη δομημένη αυτοαξιολόγηση των δικών μας 
επιδόσεων με τη βοήθεια εξωτερικών αξιολογητών του INTOSAI, και στη συνέχεια, το 
2016 με την ομότιμη αξιολόγηση από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, 
έχουμε προχωρήσει σε πλήρη επικαιροποίηση και αναβάθμιση των ελεγκτικών οδηγιών 
και διαδικασιών, σύσταση και λειτουργία Μονάδας Μεθοδολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου, 
και αλλαγή στη δομή και το περιεχόμενο των εκθέσεων που εκδίδουμε. Το προσωπικό 
που εισέρχεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία είναι πλέον προσοντούχο και έμπειρο, και τόσο 
οι νεοεισερχόμενοι όσο και οι υφιστάμενοι λειτουργοί, εκπαιδεύονται συνεχώς στο πλαίσιο 
σταθερής προσήλωσής μας στην αρχή της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
(Continuing Professional Development - CPD). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόγραμμα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τελικές εξετάσεις που διοργάνωσε ο INTOSAI, πέτυχαν 
στις εξετάσεις 181 ελεγκτές από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 4 ήταν από τη μικρή 
μας Κύπρο.  

Θεωρώ πάρα πολύ τιμητικό για την Κύπρο ότι μόλις πριν λίγες ημέρες έγινε δεκτό από 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
όπως η Κύπρος, για πρώτη φορά από το 2004 που εντάχθηκε στην ΕΕ, φιλοξενήσει το 
2024 την Επιτροπή Επαφών την οποία αποτελούν οι επικεφαλής των Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό θέτει την Κύπρο ως 
μέλος της Τρόικας της Επιτροπής Επαφών για τα έτη 2023 και 2025, ενώ ο Κύπριος 
Γενικός Ελεγκτής θα προεδρεύει της Επιτροπής το 2024. 
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Επίσης, κατά το 2021, συνάδελφος ελεγκτής προέδρευε του τριμελούς Κολλεγίου 
Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ενώ άλλο μέλος της συμμετείχε σε 
διαχειριστικό έλεγχο του υπό αναφορά Οργανισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του 
2022.  Επίσης, στη βάση πρότασης της Υπηρεσίας μας, κατά το 2021 διορίστηκε ένας εκ 
των Διευθυντών της Υπηρεσίας μας, ως μέλος του Συμβουλίου Ελεγκτών του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογώντας το επίπεδο και τη ελεγκτική μεθοδολογία που 
ακολουθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, αποδέχθηκε ότι οι συνήθεις έλεγχοι που διεξάγουμε 
μπορούν να θεωρηθούν ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τον εξωτερικό έλεγχο του 
Σχεδίου σε εθνικό επίπεδο. Αυτό συνιστά αναγνώριση του έργου μας.  

5. Συχνά ακούμε για το θέμα της συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία, για τη συλλογική σοφία κ.λπ..  

Σημειώνω αρχικά ότι, από τα 27 Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 6 χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) το ΑΕΙ έχει 
τη μορφή δικαστηρίου (π.χ. στην Ελλάδα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα εκ των τριών 
ανωτάτων Δικαστηρίων μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο). 
Πρόκειται για μία πολύ ειδικού τύπου Ελεγκτική Αρχή, κάτι εντελώς διαφορετικό που,  κατά 
την άποψη μου, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ρόλο ενός ΑΕΙ.  

Από τις υπόλοιπες λοιπόν 21 χώρες, στις 12 χώρες (Αυστρία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, 
Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σουηδία, Φινλανδία) υπάρχει 
ένας επικεφαλής (μονοπρόσωπη διοίκηση).  Θεωρώ σημαντικό ότι Γενικό Ελεγκτή ως 
επικεφαλής (μονοπρόσωπη διοίκηση) έχουν επίσης τα ΑΕΙ σημαντικών χωρών, όπως του 
Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αυστραλίας, του Καναδά και δεκάδων 
άλλων χωρών παγκόσμια, κυρίως όσων ακολουθούν το βρετανικό μοντέλο.   

Στις υπόλοιπες 9 χώρες (Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία) υπάρχει συλλογικό όργανο ως επικεφαλής.  

Αυτό σημαίνει ότι το μονοπρόσωπο μοντέλο διοίκησης είναι ευρύτερα διαδεδομένο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μοντέλο του συλλογικού οργάνου. Εξ ορισμού, αυτή 
είναι η βέλτιστη πρακτική. Και όταν έχουμε κάτι που συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές, 
δεν το αλλάζουμε σε κάτι χειρότερο. 

Με αυτό δεν υπονοείται ότι θα πρέπει να παραγνωρίζεται η σημασία της συλλογικής 
σοφίας. Ήδη, από το 2018 στην Υπηρεσία μας εισήχθη ο θεσμός της Διευθυντικής 
Ομάδας στην οποία, πέραν του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, μετέχουν οι 3 
Διευθυντές Ελέγχου και ο Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου. Σύντομα μάλιστα οι 
πληρωθείσες θέσεις Διευθυντή από 3 θα γίνουν 5. Θα πρόκειται λοιπόν για ένα οκταμελές 
σώμα το οποίο εξετάζει κάθε έκθεση πριν αυτή εκδοθεί. Πρόσφατα μάλιστα, στη βάση 
νέων απαιτήσεων των προτύπων για διασφάλιση της ποιότητας, διαφάνηκε ότι αυτό το 
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σώμα θα πρέπει σε περιπτώσεις σημαντικών εκθέσεων, να έχει ρόλο από τη φάση 
προγραμματισμού του ελέγχου.  

6. Στον Προϋπολογισμό που έχετε ενώπιον σας περιλαμβάνονται 4 νέες θέσεις (1 Α13 
και 3 θέσεις Α9-11-12) στην πυραμίδα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου που ασχολείται 
κυρίως με δημόσιες συμβάσεις. Με πάρα πολλή φειδώ, μετά από 15-20 χρόνια 
διατήρησης των ίδιων θέσεων, ζητήσαμε τις πρόσθετες αυτές θέσεις. Οφείλω να 
ευχαριστήσω δημόσια τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, και κυρίως τον ίδιο τον 
Υπουργό.  

7. Ο Προϋπολογισμός μας για το 2023 αφορά σε σύνολο δαπανών ύψους περίπου €8 
εκ., σε σύγκριση με περίπου € 7,3 εκ. για το 2022, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10,2% 
(Παράρτημα Ι – Προϋπολογισμός για τα έτη 2020 – 2023). Όπως αναμένεται από μια 
Υπηρεσία η οποία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες, το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών 
μας (περίπου 92%) αφορά στις δαπάνες προσωπικού (Παράρτημα ΙΙ – Ελεγκτικό 
Προσωπικό). Οι δαπάνες αυτές, που προϋπολογίστηκαν στα περίπου €7,3 εκ. (€6,7 εκ. το 
2022), είναι στο μεγαλύτερο βαθμό τους ανελαστικές. Λόγω του σοβαρού προβλήματος 
υποστελέχωσης που για χρόνια αντιμετώπιζε η Υπηρεσία μας, είχε συσσωρευτεί μεγάλος 
όγκος ελεγκτικής εργασίας, κατά τα προηγούμενα έτη, και που αφορά κυρίως τις οικονομικές 
καταστάσεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφοριών (Παράρτημα ΙΙΙ – 
Πίνακας ελεγχόμενων οργανισμών). Για αντιμετώπιση του προβλήματος, από το 2015 
προβαίνουμε στην ανάθεση ελεγκτικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί με επιτυχία μεγάλος αριθμός ελέγχων από ιδιώτες ελεγκτές οι οποίοι 
επιλέγηκαν με ανοικτές διαδικασίες προσφορών και σιγά σιγά πλησιάζουμε το στόχο να 
είμαστε απόλυτα έγκαιροι στη διεξαγωγή των ετήσιων οικονομικών ελέγχων. Αν ανατρέξετε 
στην ιστοσελίδα μας, θα διαπιστώσετε επίσης ότι έχουμε πολλαπλασιάσει τον όγκο της 
πληροφόρησης που δίνουμε για τους ελεγχόμενους οργανισμούς.  

8. Ένα θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή σας τον περασμένο Ιούνη ήταν ο 
Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που είχε καταθέσει η εκτελεστική εξουσία ώστε οι τίτλοι 
των δεύτερων τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Γενικό 
Λογιστήριο, να μην είναι όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε Υπηρεσία θεμελιώδη 
άρθρα του Συντάγματος. Η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο σε Νόμο (N.39(II)/2022)  και η 
Υπηρεσία μας καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το άρθρο 139 του 
Συντάγματος.  

Είχε προηγηθεί άλλη προσφυγή μας εναντίον εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών για το 
ίδιο θέμα. Λόγω της καταχώρισης της δεύτερης προσφυγής και της εύλογης απόφασης του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου να δει τις δύο υποθέσεις μαζί, υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην 
πρώτη προσφυγή που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να είχε ήδη συμπληρωθεί, και 
τώρα έχουν και οι δύο οριστεί για οδηγίες στις 30.11.2022 αφού έχουν στο μεταξύ κατατεθεί 
όλες οι αγορεύσεις και απαντήσεις των διαδίκων. Εκ των πραγμάτων είναι βέβαιο ότι μέχρι 
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την ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2013, οι Αποφάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στις δύο προσφυγές δεν θα έχουν εκδοθεί.  

Στον Προϋπολογισμό που έχετε ενώπιον σας, στο Παράρτημα – Μισθολογικές Θέσεις, δίπλα 
από τις τρεις αυτές θέσεις, υπάρχει σημείωση «N.39(II)/2022». Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος της 
θέσης είναι όπως καθορίζεται στον Νόμο N.39(II)/2022 και άρα, αν ακυρωθεί η πρόνοια του 
Νόμου N.39(II)/2022 με βάση την προσφυγή που έχουμε καταθέσει, θα συμπαρασύρει και 
το νέο Νόμο του Προϋπολογισμού 2023. Αυτό μας επιτρέπει να μην καταθέσουμε νέα 
προσφυγή μετά τη ψήφιση του νέου Νόμου.   

9. Θα κλείσω με την εισήγηση όπως, και φέτος, σταυρώσετε οριζόντια τα κονδύλια που 
αφορούν την αγορά κτηρίων από το κράτος, και την παραχώρηση χορηγιών ή την 
πραγματοποίηση δαπανών υπό μορφή διαφήμισης προς οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
ενημέρωσης (ΜΜΕ). Τα κονδύλια αυτά θα μπορούν να δαπανηθούν μόνο μετά από έγκριση 
της Επιτροπής σας.  

Είμαι στη διάθεση σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.  

 

 

 

28 Νοεμβρίου 2022 


