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Απέτρεψαν σκάνδαλο στη Βιβλιοθήκη 

του Παν. Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2019 η 
Κύπρος κατέχει από τις ψηλότερες θέσης στην ΕΕ, στην απορρόφηση κοινοτικών 
κονδυλίων 
Τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2019, 
παρουσιάστηκαν σε χθεσινή, κοινή συνεδρία των επιτροπών Οικονομικών, Ελέγχου 
και Εξωτερικών στη Βουλή. 

Απέτρεψαν σκάνδαλο με Ευρωπαϊκά Κονδύλια στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Σφάλμα ως προς την κατανομή και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
εντοπίστηκε στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως 
αναφέρθηκε χθες στη συνεδρία των κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ωστόσο όπως 
δήλωσε ο Γενικός Ελεγκτής, για την εν λόγω περίπτωση, απετράπη τελικά η απάτη. 
Συγκεκριμένα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε πως: «Το συγκεκριμένο έργο είχε 
πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο εργολάβος προχωρούσε περίπου όπως ήθελε. Με 
παρέμβαση της Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων το έργο είχε επιτυχή 
κατάληξη». 

Συνολικά εννέα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης παραπέμφθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης με τις μισές να αξιολογούνται ως 
άκυρες. 

Άλλες τέσσερις έχουν σταλεί και από την Κυπριακή Ελεγκτική Υπηρεσία. 

https://youtu.be/wklhWMvi4xk


Εκκρεμεί, αριθμός ελέγχων, για πιθανή απάτη από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Όργανο. 

  

Στις πρώτες θέσεις σε αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ η Κύπρος 
Όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή συνεδρία κατά την παρουσίαση των 
συμπερασμάτων της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κύπρος 
κατέχει καλό ποσοστό αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο ρυθμό απορρόφησης 
επίσης, αυξάνεται σημαντικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια 

Συγκεκριμένα, την τελευταία τριετία, καταγράφεται αύξηση απορρόφησης 
κονδυλίων, κατ’ έτος:    

27% το 2018  

40% το 2019  

55% το 2020  

Στις πληρωμές του Ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις με 59%. Η Κύπρος αντλεί περισσότερα απ’ όσα προσφέρει στον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. με το συνολικό κέρδος να φτάνει τα 60 εκατομμύρια 
ευρώ.   

• - Η συνεισφορά το 2019 ήταν    209,3 εκ. και έλαβε 266,4 εκ. 
• - Η αντίστοιχη το 2018 ήταν 203,4 εκ. και έλαβε 263,9 εκ.  
Όπως τόνισε κατά την χθεσινή συνεδρία, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος, «Η Κύπρος δεν θεωρείται χώρα υψηλού 
κινδύνου σε σχέση με την διαφανή και ορθή κατανομή των κονδυλίων». 
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