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Κύριοι Πρόεδροι των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών - έντιμα Μέλη της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν κατέστη δυνατό να επιδώσω/παρουσιάσω 
στην Κύπρο την Ετήσια Έκθεση 2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ΕΕΣ) το Νοέμβριο όπως γινόταν κάθε χρόνο.  

Η Ετήσια Έκθεση 2019 του ΕΕΣ δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020 οπότε 
παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Εύχομαι όπως οι επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν εντός Φεβρουαρίου 
2021 να επιδώσω την Ετήσια Έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και να την παρουσιάσω σε κοινή 
συνεδρία των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ανάλογα με τις 
επιδημιολογικές συνθήκες προσβλέπω σε συναντήσεις με τον Υπουργό 
Οικονομικών, τον Γενικό Ελεγκτή και άλλους αξιωματούχους.  

Τον Φεβρουάριο 2020, μέσα στα πλαίσια περιοδικών αλλαγών στα 
χαρτοφυλάκια των Μελών του ΕΕΣ, έχοντας υπηρετήσει για έξι χρόνια ως Μέλος 
αρμόδιο για την Ετήσια Έκθεση, μετακινήθηκα στο Τμήμα ΙΙ. Το Τμήμα αυτό έχει 
την αρμοδιότητα ελέγχου δαπανών για «Επενδύσεις  υπέρ της συνοχής, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης». 

Έχω την ευθύνη για τον προγραμματισμό, εκτέλεση και αξιολόγηση του ελέγχου 
συμμόρφωσης σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών στον 
τομέα της «Οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» - κεφάλαιο 5 της 
Ετήσιας Έκθεσης – όπως και για αριθμό ειδικών εκθέσεων αποδοτικότητας σε 
επιλεγμένους τομείς πολιτικής. 

Η Ετήσια Έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2019, το προτελευταίο της περιόδου 
2014-2020, ολοκληρώθηκε σε δύσκολους καιρούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
και τα κράτη μέλη της. Εμείς, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, καταβάλαμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αποτελεσματικές 
υπηρεσίες δημόσιου ελέγχου στην ΕΕ και μετά την έξαρση της πανδημίας.  

Αναθεωρήσαμε το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2020 ώστε να 
ανταποκρίνεται στις πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της. Όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, τροποποιήσαμε το αντικείμενο των 
υπό εξέλιξη ελεγκτικών έργων μας και προσαρμόσαμε την προσέγγιση και το 
χρονοδιάγραμμά τους, προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες και να συμπεριλάβουμε δύο επισκοπήσεις που εστιάζονται ειδικά στην 
κρίση COVID – 19.  

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/NewsItem.aspx?nid=13821
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Στη δήλωση αξιοπιστίας 2019 καταλήγουμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 
στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ απεικονίζουν ακριβοδίκαια τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα έσοδα της ΕΕ 
που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα, διατυπώνουμε 
γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα του σκέλους των εσόδων 
του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, διατυπώνουμε αρνητική γνώμη σχετικά με 
την κανονικότητα των δαπανών του 2019. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το έργο του 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περί τους 
900 υπαλλήλους, ελεγκτές και προσωπικό υποστήριξης, προερχόμενους από όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της διοίκησης και της 
δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία και τη 
διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ. 

Το έργο μας 
Καταρτίζουμε: 

Ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών 
που εκτελούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων 
συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων 
Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής 
διαχείρισης και των επιδόσεων·  

Ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί 
συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων 
δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων (36 το 2019). 

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ.  

Γνώμες σχετικά με τη θέσπιση νέας ή την επικαιροποίηση παλαιότερης 
νομοθεσίας που έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, 
εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με δική μας 
πρωτοβουλία. 

Δημοσιεύσεις βάσει επισκόπησης, στις οποίες περιγράφονται ή παρουσιάζονται 
στοιχεία σχετικά με πολιτικές, συστήματα, μέσα ή άλλα πιο εξειδικευμένα 
θέματα. 



   

4 

Τέλος, στα δελτία ελέγχου παρουσιάζουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με 
επικείμενα ή εν εξελίξει ελεγκτικά έργα. 

Η εσωτερική οργάνωση του ΕΕΣ για την ελεγκτική εργασία κατανέμεται  σε πέντε 
θεματικά Τμήματα: 
 
Τμήμα I – Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 
Τμήμα II – Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
ένταξης 
Τμήμα III – Εξωτερικές δράσεις, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
Τμήμα IV – Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία 
Τμήμα V – Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης 
 
 
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο βάσει πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων (ΠΔΠ). Η ευθύνη της 
ορθής εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού βαρύνει πρωτίστως την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2019 οι δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 159.1 δισ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε περίπου 2,1% των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών 
μελών της ΕΕ και 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των 28 κρατών 
μελών.  

 
Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά;  

Ο προϋπολογισμός 2019 της ΕΕ ανέρχεται στα 163,9 δισ. ευρώ και 
χρηματοδοτείται με διάφορους τρόπους. Το μεγαλύτερο μέρος του (105,5 δισ. 
ευρώ ή 64%) καταβάλλεται από τα κράτη μέλη, ανάλογα με το ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημά τους. Άλλες πηγές είναι οι τελωνειακοί δασμοί (21,4 δισ. ευρώ 
ή 13%),  ο φόρος προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν τα κράτη μέλη (17,8 δισ. 
ευρώ ή 11%) και λοιπά έσοδα (19,2 δισ. ευρώ ή 12%).  

 
Ποιος και πως διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά; 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Την 
ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο 
περίπου 75% του προϋπολογισμού η διαχείριση επιμερίζεται με τα κράτη μέλη 
ενώ στο υπόλοιπο περίπου 25% γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στους δύο μεγαλύτερους τομείς δαπανών που είναι οι «Φυσικοί πόροι» και η 
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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επιμερίζεται τη διαχείριση με τα κράτη μέλη ενώ για τον τρίτο μεγαλύτερο τομέα 
δαπανών, «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και απασχόληση» η διαχείριση 
γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2019  

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει μια διαφορά στη δομή της έκθεσης 
του 2019. Σε πιλοτική βάση ετοιμάζουμε ξεχωριστή έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ που βασίζεται στην Ετήσια Έκθεση για την 
Διαχείριση και τις Αποδόσεις που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο 
στα τέλη Ιουλίου.   

Η δομή της ετήσιας έκθεσης για το 2019 είναι: 

Κεφάλαιο 1 - Δήλωση αξιοπιστίας και στοιχεία προς υποστήριξη της   

Κεφάλαιο 2 – Διαχείριση του προϋπολογισμού και χρηματοοικονομική 
διαχείριση  

Κεφάλαιο 3 -  Έσοδα 

Κεφάλαιο 4 – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

Κεφάλαιο 5 – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

Κεφάλαιο 6 – Φυσικοί πόροι 

Κεφάλαιο 7 – Ασφάλεια και ιθαγένεια 

Κεφάλαιο 8 – Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας 

Κεφάλαιο 9 – Διοίκηση  

Σύνοψη της δήλωσης αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2019 

Οι λογαριασμοί της ΕΕ ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
παρέχουν, από κάθε ουσιώδη πλευρά, αληθινή και πιστή εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης και των αποτελεσμάτων. 

Κάθε χρόνο διενεργούμε έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, 
εξετάζοντας κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, καθώς και κατά 
πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
ισχύουν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 
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Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση για τη δήλωση αξιοπιστίας την οποία 
υποχρεούμαστε να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
δυνάμει του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τα έσοδα για το 2019 ήταν νόμιμα και κανονικά και δεν περιείχαν ουσιώδες 
σφάλμα. 

Για το 2019, διατυπώνουμε αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες, ενώ για τα 
προηγούμενα τρία χρόνια διατυπώναμε γνώμη με επιφύλαξη. Συνολικά, το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
το 2019 ήταν 2,7% (2,6 % το 2018).  

Ο τρόπος εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ επηρεάζει τον κίνδυνο 
σφάλματος 

Το 2019 διαπιστώσαμε εκ νέου ότι ο τρόπος με τον οποίο εκταμιεύθηκαν οι 
δαπάνες έχει αντίκτυπο στον κίνδυνο σφάλματος. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνουμε 
μεταξύ πληρωμών υψηλού κινδύνου – κυρίως πράξεις απόδοσης εξόδων– και 
χαμηλού κινδύνου –κυρίως πληρωμές βάσει δικαιωμάτων. 

Το 2019 οι υψηλού κινδύνου δαπάνες αυξήθηκαν σε σύγκριση με τα τρία 
προηγούμενα έτη, αντιπροσωπεύοντας το 53 %, του πληθυσμού που υποβάλαμε 
σε έλεγχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατά 4,8 δις. ευρώ αύξηση των 
δαπανών στον πληθυσμό που υποβάλαμε σε έλεγχο για τον τομέα «Συνοχή». Το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις υψηλού κινδύνου δαπάνες ήταν 4,9 % 
(έναντι 4,5 % το 2018).  

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες χαμηλού κινδύνου (που 
αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 47 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο και 
περιλαμβάνουν κυρίως πληρωμές βάσει δικαιωμάτων) ήταν χαμηλότερο του 
ορίου σημαντικότητας του 2 %. 

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ή παράτυπη πληρωμή νοείται το ποσό που 
δεν θα έπρεπε να έχει καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, επειδή δεν 
χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ ή/και 
των κρατών μελών. Στις περιπτώσεις που το ΕΕΣ θεωρεί ότι εγείρονται υπόνοιες 
απάτης στο πλαίσιο των ελεγκτικών μας εργασιών, τα σχετικά στοιχεία 
μεταβιβάζονται ως απόρρητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF). Το 2019 παραπέμψαμε στην OLAF εννέα περιπτώσεις 
πιθανολογούμενης απάτης (2018 -9 περιπτώσεις) από τις συνολικά 747 πράξεις 
που εξετάσαμε στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας μας για το 2019. Από τις 
περιπτώσεις αυτές, η OLAF κίνησε πέντε έρευνες. Σε τέσσερις περιπτώσεις, η 
OLAF αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα. 
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Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν τα επόμενα χρόνια παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα.  

Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων εξακολούθησαν να αυξάνονται, 
φθάνοντας τα 298,0 δις. ευρώ στο τέλος του 2019 (281,2 το 2018). Το 2019, 
ισοδυναμούσαν με 2,7 έτη πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σημειώνοντας 
αύξηση από τα 2,3 έτη το 2012, το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ. Οι 
δύο βασικοί λόγοι για το ιστορικά υψηλό επίπεδο των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων είναι ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων υπερβαίνουν 
συστηματικά τις πιστώσεις πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονται για το επόμενο ΠΔΠ, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).  

Στα τέλη του 2019, το ποσοστό σωρευτικής απορρόφησης των ΕΔΕΤ παρέμενε 
χαμηλότερο από ό,τι στο προηγούμενο ΠΔΠ: είχε καταβληθεί μόλις το 40 % των 
συνολικών κονδυλίων των ΕΔΕΤ για το τρέχον ΠΔΠ (465 δις. ευρώ), σε σύγκριση 
με το 46 % που είχε καταβληθεί στο τέλος του 2012, του αντίστοιχου έτους του 
προηγούμενου ΠΔΠ. Μόνο εννέα κράτη μέλη (ανάμεσα τους και η Κύπρος) 
σημείωναν υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 
από ότι στο πλαίσιο του προηγούμενου.  

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 μαζί με 
το NextGenerationEU, το προσωρινό μέσο που έχει σχεδιαστεί για την τόνωση 
της ανάκαμψης, αποτελούν το μεγαλύτερο πακέτο κινήτρων που 
χρηματοδοτήθηκε ποτέ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1,8 
τρισεκατομμυρίων ευρώ. 

Με 1,074 τρις. ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 
για την 2021-2027 και 750 δις. ευρώ στο πλαίσιο της NexGenerationEU, η ΕΕ θα 
στηρίξει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί μεγάλο μέρος των συστάσεών μας 

Κάθε χρόνο προβαίνουμε σε επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια των συστάσεών μας. Παρακολουθούμε τη 
συνέχεια που δίδεται σε όλες τις συστάσεις που διατυπώνουμε στο πλαίσιο των 
ελέγχων επιδόσεων που διενεργούμε και τις οποίες απευθύναμε στην Επιτροπή 
τρία χρόνια πριν. 

Στο πλαίσιο της φετινής ανάλυσης της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις μας 
καλύφθηκαν 270 συστάσεις που διατυπώσαμε σε 33 από τις ειδικές εκθέσεις 
που δημοσιεύσαμε το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε 206 συστάσεις 
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πλήρως ή ως επί το πλείστων. Διαπιστώσαμε ότι 24 συστάσεις δεν είχαν 
υλοποιηθεί καθόλου και 40 υλοποιήθηκαν μερικώς. 

 

Θέματα που αφορούν στην Κύπρο 

Έλεγχοι στην Κύπρο για την ετοιμασία ειδικών εκθέσεων. 

Τον Φεβρουάριο του 2020 επισκέφθηκε την Κύπρο ομάδα ελεγκτών του ΕΕΣ στα 
πλαίσια της προετοιμασίας της ειδικής έκθεσης «Ανταλλαγή φορολογικών 
πληροφοριών». Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευτεί το αργότερο εντός 
Φεβρουαρίου 2021. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος πράξεων στην Κύπρο στα πλαίσια του ελέγχου 
συμμόρφωσης  για το 2019 

Στα πλαίσια της δειγματοληψίας για τη δήλωση αξιοπιστίας 2019 ελεγχθήκαν 
δειγματοληπτικά 747 πράξεις. Εννέα πράξεις αφορούν την Κύπρο. 
 
Επτά πράξεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
αειφόρος ανάπτυξη», που είναι οι ακόλουθες: 
1. Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» με δικαιούχο το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
2. Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον 
Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Κάθετος Δρόμος - Φάση ΙΙ, με δικαιούχο το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, 
3. Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου - Φάση Β 
με δικαιούχο το Δήμο Λευκωσίας, 
4. Κατασκευή 5 παράλληλων κυματοθραυστών αρ. 26α, 27, 28, 29 και 30 στην 
Γερμασόγεια  με δικαιούχο το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 
5. Επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό, Κτίρια, κ.α. με δικαιούχο ιδιωτική 
εταιρία,   
6. Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων (Green Points) στην επαρχία Λεμεσού 
και στην Κοινότητα Αλάμπρας με δικαιούχο το Υπουργείο Εσωτερικών, και 
7. Επενδύσεις σε Μηχανήματα, Εξοπλισμό, Κτίρια, κ.α. με δικαιούχο ιδιωτική 
εταιρία. 

Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και 
κοινωνική Συνοχή, η πράξη ‘Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο’, με δικαιούχο το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Από το ταμείο ασύλου μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) η πράξη ‘Κέντρο 
πληροφόρησης και στήριξης εθελούσιων επιστροφών’ με δικαιούχο το γραφείο 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Κύπρο 
 
 
Από τους ελέγχους προέκυψαν ευρήματα σε δυο πράξεις ως ακολούθως: 
 
Για το έργο ‘Κέντρο πληροφόρησης και στήριξης εθελούσιων επιστροφών’ με 
δικαιούχο το γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην 
Κύπρο, σφάλμα 2,83% στο ποσό που ελέγχθηκε. Το σφάλμα αφορά προβλέψεις 
για μελλοντικές αποζημιώσεις υπαλλήλων που δεν πληρώθηκαν. Ο δικαιούχος 
υιοθετεί πλήρως το σφάλμα και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή 
παρομοίου σφάλματος στο μέλλον. 
 
Για το έργο Κέντρο πληροφόρησης – βιβλιοθήκη ‘Στέλιος Ιωάννου’ με δικαιούχο 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σφάλμα 6,44% στο ποσό που ελέγχθηκε. Το σφάλμα 
αφορά απουσία απαραιτήτων δικαιολογητικών για μέρος του ποσού που 
δηλώθηκε. 
 
 
Στοιχεία του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την Κύπρο  

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γ.Δ. Προϋπολογισμού για το έτος 2019 η 
Κύπρος είχε συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ 209.3 εκ. ευρώ και έλαβε 
266,4 εκ. ευρώ. Για το 2018 η Κύπρος είχε συνεισφορά στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ 203.4 εκ. ευρώ και έλαβε 263,9 εκ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Επιτροπής για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 θα κατανεμηθούν κονδύλια ύψους 1,8 τρις. ευρώ. 
Η Κύπρος λαμβάνει 2,704 δισ. Ευρώ1  ως ακολούθως:   

Ταμεία Συνοχής 959 εκ. ευρώ 

Ταμείο Γεωργικών Εγγυήσεων   333 εκ. ευρώ 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 172 εκ. ευρώ 

NextGenerationEU 1 240 εκ. ευρώ 

 
Στα πιο πάνω κονδύλια δεν περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς δαπανών του 

                                                           

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en 
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προϋπολογισμού που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Κύπρο, γιατί για 
παράδειγμα τα κονδύλια για την «έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές δράσεις» δεν 
είναι υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη. 

Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων 

Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020  είναι σχετικά χαμηλή στο 27% στο τέλος του 2018, 40% στο τέλος του 
2019 και 55% στο τέλος του 2020.  Η Κύπρος έχει απορροφήσει, σύμφωνα με τις 
πληρωμές που έχουν γίνει, το 35% των διαθέσιμων κονδυλίων από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέχρι το τέλος του 2018, 
48% μέχρι το τέλος του 2019 και 57% μέχρι το τέλος του 2020. Συγκριτικά με 
άλλες χώρες η Κύπρος βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο.2   

Στις πληρωμές του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερικής ανάπτυξής, που είναι και 
το μεγαλύτερο, η Κύπρος, στο τέλος του 2020 βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με 
59% ενάντια 50% του μέσου όρου.   

Κύριοι Πρόεδροι - έντιμα  Μέλη  της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Ενόψει του νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την επόμενη επταετία και του 
ταμείου ανάκαμψης, τα κράτη μέλη επωμίζονται επίσης τεράστια ευθύνη για τη 
χρηστή και βιώσιμη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ προς όφελος των 
συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ. Η φετινή έκθεση, αναδεικνύει την ανάγκη 
περαιτέρω προσπαθειών, από όλους τους εμπλεκόμενους, για την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων που θα διαμορφώσουν 
το μέλλον της ΕΕ.  
 
Κλείνοντας, ευχαριστώ τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχρονική στήριξη 
του έργου μας με την ευχή όπως ξεπεράσουμε σύντομα την πανδημία. 

 

 
Λάζαρος Στ. Λαζάρου, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
 
Λευκωσία,  Φεβρουάριος 2021 

                                                           

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
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