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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία 
επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον 
μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου 
των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 
αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 
ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 
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1. Σύνοψη 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 1994, 
δυνάμει του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου (Ν.33(Ι)/94). Έχει κυρίως συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα 
νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ο παρών έλεγχος αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού Νεολαίας 
για το έτος που έληξε στις 31.12.2018. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

α. Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε με 
καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν από 1.3.2018 μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσής του (5.4.2018) να μην είναι νομοθετικά καλυμμένες.  

β. Στις 31.12.2019, ποσό ύψους €994.048, που αφορά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης "Νέα Γενιά σε Δράση", το οποίο ολοκληρώθηκε, παρέμεινε καταθετημένο σε 
τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των 
επόμενων ετών. 

γ. Εντοπίσαμε περιπτώσεις επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων “Πρωτοβουλίες Νέων” και “Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, 
για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες των σχετικών Οδηγών που έκδωσε ο 
Οργανισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την κανονικότητά τους. 
Για ικανοποίηση των αρχών της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής 
διοίκησης, τονίσαμε για άλλη μια φορά την σημαντικότητα της εφαρμογής των σχετικών 
προνοιών του Οδηγού, σε όλες τις περιπτώσεις. Επισημάναμε ότι δεν θα πρέπει να 
καταβάλλονται χορηγίες σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την 
υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.  

δ. Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του ΟΝΕΚ, ο 
Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που 
καθορίζονται στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην καταβάλει οποιανδήποτε 
πληρωμή από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019. Επισημάναμε τη σημαντικότητα της 
έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των όρων της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού. 

ε. Παρατηρήσαμε ελλιπή παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού 
Ελέγχου, αφού συγκεκριμένοι όροι εντολής δεν φαίνεται να υλοποιήθηκαν από τον 
Ανάδοχο. Επισημάναμε ότι οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της 
δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 

στ. Διαπιστώσαμε τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών για το θεσμοθετημένο 
ωράριο από το προσωπικό που εργάζεται στη Λεμεσό, και για λειτουργό άλλης επαρχίας 
παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια το έλλειμμα 158 ωρών εργασίας. 
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ζ. Ο Οργανισμός παραχώρησε διάφορες χορηγίες για στήριξη προγραμμάτων ή 
δραστηριοτήτων οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ήταν συνδιοργανωτής, χωρίς να 
ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.  

η. Δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον 
Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των 
υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων. 

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γενική Λογίστρια 
της Δημοκρατίας, Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΝΕΚ και Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού για σχόλια και απόψεις, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον καθένα 
ξεχωριστά, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. 
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2. Εισαγωγή 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 1994, δυνάμει του περί 
Οργανισμού Νεολαίας Νόμου (Ν.33(Ι)/94). 

Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες, 
ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων 
για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση των ετήσιων Προϋπολογισμών του 
Οργανισμού ή με άλλη ειδική Απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και 
εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, 
που είναι: 

 Η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου. 

 Η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και 
ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της 
Κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα. 

 Η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου. 

 Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη 
σύγχρονη νεολαία.  

Κατά το έτος 2018, ο Οργανισμός απασχολούσε ένα Εκτελεστικό Διευθυντή, με συμβόλαιο 
πενταετούς διάρκειας, 25 άτομα σε μόνιμες θέσεις, δύο ωρομίσθιους και τέσσερεις έκτακτους 
(πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες).  

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού συνοψίζονται πιο κάτω: 
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών δραστηριοτήτων του Γενικού Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014).  

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν 
ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους 
χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη 
εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται 
διά Νόμου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 
οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. Με βάση τους ορισμούς στον Νόμο αυτό, o ONEK, συνιστά 
κρατικό οργανισμό. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου 
(Ν. 33(Ι)/1994), ο Οργανισμός οφείλει να τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς, οι οποίοι  
ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλει την έκθεσή του στο 
Συμβούλιο. 

Επιπλέον, ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμος (Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε 
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και 
πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην 
εκτέλεση του έργου του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος σκοπό είχε να εξακριβωθεί κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού 
Νεολαίας παρουσιάζουν αληθή και δίκαιη εικόνα για το έτος που έληξε στις 31.12.2018, την έκδοση 
της νενομισμένης Έκθεσης Ελεγκτή και την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Οργανισμού 
Νεολαίας με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο. Η Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για τις οικονομικές 
καταστάσεις εκδόθηκε στις 22.7.2020. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 
(Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων 
προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
(INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. 

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 
αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 
προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 
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To θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο Πρότυπο αυτό ρητά εξηγείται ότι, κατά τον οικονομικό έλεγχο, 
αυτό που ελέγχεται είναι η νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών («The traditional task 
of Supreme Audit Institutions is to audit the legality and regularity of financial management and of 
accounting»). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για 
όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.  

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 
πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 
έλεγχοι συμμόρφωσης αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του 
ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες 
αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή 
συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς 
δημόσιων αξιωματούχων. 

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον ΟΝΕΚ, σε 
επισκόπηση εγγράφων, αρχείων αλληλογραφίας 
και εκθέσεων του Οργανισμού, σε επισκόπηση και 
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και μητρώων και 
στη διενέργεια συναντήσεων με το προσωπικό του 
ΟΝΕΚ.  

Ο οικονομικός έλεγχος αφορά στο έτος που έληξε στις 31.12.2018, ενώ για θέματα 
συμμόρφωσης, ο έλεγχος επεκτάθηκε και μέχρι το 2020. 

Τα ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις συστάσεις μας, διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον 
Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΝΕΚ με επιστολή μας, ημερ. 22.7.2020 και οι απόψεις του, οι οποίες 
διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 28.9.2020, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην 
παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του οικονομικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως 
αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα:  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΤΡΩΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 
(Ν.20(Ι)/2014). 

β. Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 
εγκύκλιοι. 

γ. Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Ν. 33(Ι)/1994) 

δ. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι, 
περιλαμβανομένου του οδηγού βέλτιστων πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι ελέγχοντες λειτουργοί 
έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών 
της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οφείλουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 
κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα 
και άμεση είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Οι αρχές αυτές συνιστούν αρχές για 
τις οποίες επίσης γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης. 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Προϋπολογισμός 

4.1.1 Έγκριση Προϋπολογισμού 

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2018, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού στις 20.7.2017 και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στις 25.7.2017, αντί μέχρι τις 30.6.2017. Κατόπιν 
υποδείξεων του ΥΠΠΑΝ, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και του Υπουργείου Οικονομικών, ο Οργανισμός 
ετοίμασε σειρά αναθεωρημένων Προϋπολογισμών. Ο τελικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το 
ΔΣ στις 26.10.2017 και διαβιβάστηκε αμέσως στο ΥΠΠΑΝ. Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 22.11.2017, υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 
δύο μήνες αργότερα, στις 23.1.2018 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 5.4.2018. 

Όπως προκύπτει, υπήρξε και πάλι καθυστέρηση στην ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το έτος 
2018, που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση στην προώθηση του τελικού Προϋπολογισμού, 
από το ΥΠΠΑΝ στη Βουλή, για έγκριση και ψήφιση.  

4.1.2 Δαπάνες 

Δεδομένου ότι η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του  
2018, οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν μετά την 1.3.2018 και μέχρι την ημερομηνία 
ψήφισης του Προϋπολογισμού, δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. Κατά την περίοδο 1.3-
31.3.2018, διενεργήθηκαν δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού και δαπάνες εξόδων, 
όπως ηλεκτρισμού, νερού και τηλεφώνων, οι οποίες καταβάλλονται μέσω τραπεζικής εντολής.  

4.1.3 Παρακολούθηση μεταφοράς πιστώσεων 

Η ορθότητα της κατάστασης υλοποίησης του Προϋπολογισμού, που εξάγεται από το λογισμικό 
σύστημα του Οργανισμού, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς το σύστημα επιτρέπει στον 
χρήστη την τροποποίηση του αρχικού Προϋπολογισμού, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς 
ή/και δικλίδες ασφαλείας. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι, στις περιπτώσεις μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ Κονδυλιών του ίδιου 
Κεφαλαίου, η έγκριση που δίνεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή δεν αρχειοθετείται στον 
φάκελο του Προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα και 
εγκυρότητα της μεταφοράς πιστώσεων.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για όλες τις μεταφορές πιστώσεων που απαιτούν την έγκριση 
του Εκτελεστικού Διευθυντή, ετοιμάζεται σημείωμα από το Λογιστήριο προς τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή, στο οποίο να αναφέρονται τα επηρεαζόμενα Κονδύλια. Το σημείωμα, αφού 
εγκριθεί, να αρχειοθετείται στον σχετικό φάκελο του Προϋπολογισμού. 
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4.2 Απορρόφηση/αξιοποίηση αποθεματικού 

Ο ΟΝΕΚ, στις 31.12.2018, διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπο ύψους 
€1.294.044, σχετικά με το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" και €72.640, σχετικά με το 
πρόγραμμα Eurodesk. Το αποθεματικό του Οργανισμού παρουσιάζεται αυξημένο με τα 
αντίστοιχα ποσά. Η συσσώρευση του ποσού αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά το 2009-
2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσωρινά τερματίσει τα εν λόγω προγράμματα και όλες οι 
σχετικές δαπάνες του Οργανισμού καλύπτονταν αποκλειστικά από κρατική χορηγία. Με την 
επανέναρξη των προγραμμάτων, το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε τα ποσά αυτά στον 
Οργανισμό. 

Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 12.4.2018, τυχόν συσσωρευμένο απόθεμα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το ΥΠΠΑΝ κατά την καταβολή της ετήσιας κρατικής 
χορηγίας που παραχωρεί στον ΟΝΕΚ. 

Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, για διερεύνηση του ενδεχόμενου όπως το εν λόγω ποσό 
απορροφηθεί/αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των επόμενων ετών, ο Οργανισμός, μετά 
από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
κατέθεσε για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ελλειμματικούς Προϋπολογισμούς για τα 
έτη 2019 και 2020. Κατά το 2019, o Οργανισμός χρησιμοποίησε ποσό ύψους €300.000 από το 
αποθεματικό, για κάλυψη των εξόδων του, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των τραπεζικών 
λογαριασμών, στις 31.12.2019, σχετικά με το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση", να μειωθεί σε 
€994.048, ενώ αναμενόταν εντός του 2020 να χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους €500.000, για τον ίδιο 
σκοπό.  

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε τη συνέχιση της πιο πάνω τακτικής, μέχρι την αξιοποίηση όλου του 
συσσωρευμένου ποσού του αποθεματικού.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει υποβάλει ελλειμματικό 
Προϋπολογισμό και για τα έτος 2021, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί όλο το συσσωρευμένο ποσό του 
αποθεματικού. 

4.3 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Νέα Γενιά σε Δράση” 

Μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", οποιαδήποτε 
αδαπάνητα ποσά των αποκεντρωμένων δράσεων του Προγράμματος, τα οποία ο Οργανισμός δεν 
αξιοποίησε για παροχή χορηγιών, έχουν επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξακολουθεί να 
εκκρεμεί η ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους €41.386 από τρεις διαφορετικές Οργανώσεις, το 
οποίο αφορά σε μέρος χορηγίας που τους καταβλήθηκε προκαταβολικά, για σχέδιο που 
επρόκειτο να υλοποιήσουν και το οποίο, κατά την αξιολόγηση του τελικού απολογισμού, δεν 
κρίθηκε ως επιλέξιμη δαπάνη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό μήνυμά της, ημερ. 21.11.2018, επιβεβαίωσε ότι, πέραν 
του ποσού των €41.386, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση ανάκτησής του από τις 
συγκεκριμένες Οργανώσεις, δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με τον Οργανισμό 
σχετικά με το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση". 
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Ζητήσαμε να λάβουμε πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει ο Οργανισμός, 
σχετικά με την ανάκτηση του εν λόγω ποσού από τις συγκεκριμένες Οργανώσεις.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι, για τη μία περίπτωση, o ONEK, ως η Εθνική 
Υπηρεσία, είχε υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη διεκδίκηση του ποσού, με το 
σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο σωματείο κήρυξε πτώχευση και τερμάτισε τη λειτουργία του. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το σχετικό αίτημα, με την αιτιολόγηση ότι ο ΟΝΕΚ, ως η Εθνική 
Υπηρεσία, δεν είχε ακολουθήσει τότε όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και ζήτησε όπως το 
συγκεκριμένο ποσό (€14.441) επιστραφεί στην ΕΕ από την ίδια την Εθνική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, 
δεδομένου ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν υπέβαλε οποιαδήποτε ένσταση στην απόφαση της ΕΕ και 
κατέβαλε το προαναφερθέν ποσό, η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται λήξασα. 

Αναφορικά με τις άλλες δύο περιπτώσεις, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς πληροφόρησε ότι, παρά τις 
προσπάθειες του Οργανισμού, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση των αρμοδίων ατόμων για να τους 
επιδοθεί η σχετική κλήση. Ο ΟΝΕΚ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Νομικούς του Συμβούλους, έτσι 
ώστε να αποφασιστεί η καταλληλότερη επιλογή χειρισμού των υποθέσεων και θα προβεί στις 
δέουσες ενέργειες εντός του τελευταίου τριμήνου του 2020. 

4.4 Πρωτοβουλίες Νέων 

Το Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων” στοχεύει στο να παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά 
και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου και στη δημιουργία ενεργών πολιτών, μέσω 
του εθελοντισμού.  

Αποτελέσματα Προγράμματος για το 2018:  

 

Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των αιτητών, αλλά και καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων 
επιλεξιμότητας, ο Οργανισμός εκδίδει Κανονισμούς, υπό τη μορφή «Οδηγού προγράμματος». 
Σύμφωνα με τον Οδηγό, το Πρόγραμμα επιχορηγεί δραστηριότητες που εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες Δράσεις και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα χρονοδιαγράμματα, τα ανώτατα ποσά 
επιχορηγήσεων και τα απαιτούμενα παραστατικά που πρέπει να υποβληθούν για κάθε Δράση. Στο 
Γραφικό 1 παρουσιάζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε Δράση το 2018.  
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Επιπρόσθετα, στον Οδηγό καθορίζονται οι δικαιούχοι του Προγράμματος, πέραν των Συντονιστικών 
Σωμάτων Νεολαίας, οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στο Γραφικό 2 
παρουσιάζεται η κατανομή των ποσών που καταβλήθηκαν ανά κατηγορία δικαιούχων, κατά το 
2018. 

 

Από δειγματοληπτική εξέταση των επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν εντός του 2018, 
διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

1. Ενεργός συμμετοχή -
€69.012

2. Κοινωνικές παρεμβάσεις 
- €71.918

3. Δικοινοτικές Επαφές 
Νέων - €2.025

4. Εκπαιδευτικές 
εκδρομές - €69.778

5. Πολιτιστικές 
Δραστηριότητες - €279.789

7. Σχέδια Καινοτομίας 
& Δημιουργικότητας -

€3.841

8. Απόδημοι Κύπριοι 
Νέοι - €55.000

9. Κεντρικές Δράσεις -
€138.136

6.1. Οικονομική 
Ενίσχυση

Συντονιστικών 
Σωμάτων Νεολαίας -

€358.026

6.2. Συμμετοχή νέων στο 
εξωτερικό - €89.778

6.3. Νέοι και Βιβλίο -
€16.6376.4. Διαμόρφωση ειδικών 

χώρων της νεολαίας -
€99.633

6. Υποστηρικτικά μέτρα -
€564.073

Γραφικό 1: Κατανομή πληρωμών 2018 ανά Δράση

Κατηγορία Α: 
Νέοι και Ομάδες 

Νέων

Κατηγορία Β: 
Οργανώσεις 

Νεολαίας

Κατηγορία Γ: Κέντρα 
Νεότητας Πληρωμές απευθείας 

σε παροχείς στο 
πλαίσιο της 

Δράσης 9
Συμβούλιο Νεολαίας 

Κύπρου
ΠΣΕΜ

Κυπριακός Οργανισμός 
Κέντρων Νεότητας 

(ΚΟΚΕΝ)

ΠΟΦΕΝ

Φοιτητικές 
Οργανώσεις

Τ/Κ Οργανώσεις 
Νεολαίας ΝΕΠΟΜΑΚ

Συντονιστικά Σώματα 
Νεολαίας

Γραφικό 2: Κατανομή πληρωμών κατά το 2018 ανά Κατηγορία Δικαιούχου
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4.4.1 Εξέταση και έγκριση των αιτήσεων για δράσεις 

Στο πλαίσιο του προηγούμενου ελέγχου, διαπιστώσαμε ότι, σύμφωνα με τα παραστατικά που 
υποβλήθηκαν για συγκεκριμένη δράση, πραγματοποιήθηκε συναυλία αντί για τριήμερο φεστιβάλ 
που είχε εγκριθεί και καταβληθεί χορηγία και εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός ζητήσει την 
επιστροφή της διαφοράς, μεταξύ του ποσού που εγκρίθηκε και του ποσού που θα εγκρινόταν, εάν 
υποβαλλόταν αίτηση για συναυλία αντί για φεστιβάλ. Η Οργάνωση συμφώνησε με τη διαπίστωσή 
μας και αποδέχθηκε όπως το επιπλέον ποσό αποκοπεί από μελλοντικές επιχορηγήσεις. Λόγω του ότι, 
έκτοτε δεν έχουν καταβληθεί χορηγίες στη συγκεκριμένη Οργάνωση, η οριστική τακτοποίηση του 
θέματος ακόμη εκκρεμεί. 

Σύσταση: Τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι, στο μέλλον ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί 
αυστηρά τους κανόνες που ο ίδιος θέτει για επιχορήγηση των δράσεων. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες, εκεί όπου υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση 
των δράσεων που εγκρίνονται. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ συμφώνησε με τη σύστασή μας και μας πληροφόρησε ότι το θέμα 
διευθετήθηκε εντός του 2020, με την αποκοπή ποσού ύψους €3.586 από επιχορηγήσεις που θα 
καταβάλλονταν στην επηρεαζόμενη Οργάνωση. 

4.4.2 Βεβαίωση εξόδων  

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, «για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά 
θεωρούνται τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα τιμολογίων πώλησης ή αποδείξεων 
είσπραξης. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων δεν έχει διεκπεραιωθεί μέχρι τη μέρα 
υποβολής των παραστατικών, τότε οι πρωτότυπες αποδείξεις πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΝΕΚ 
εντός 20 ημερών, από την ημέρα που οι δικαιούχοι λαμβάνουν τη χορηγία, με βάση το 
μηχανογραφημένο σύστημα του ΟΝΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επιστρέφουν τη 
χορηγία που έλαβαν και μέχρι την επιστροφή της δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων». 

Παρά τα πιο πάνω, από δειγματοληπτικό έλεγχο σε χορηγίες που καταβλήθηκαν εντός του 2018, 
διαπιστώσαμε και πάλι ότι, σε αρκετές περιπτώσεις όπου εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν χορηγίες, 
υποβλήθηκαν μη αποδεκτά παραστατικά, όπως τιμολόγια που δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις 
πληρωμής, είτε άλλου είδους έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραστατικά, που 
αφορούν σε συγκεκριμένη δράση που υλοποιήθηκε από 16.3 – 26.3.2018: 

 Τιμολόγιο ύψους €1.419 για χρέωση καυσίμων κίνησης της περιόδου 1.3-31.3.2018 με το 
σύστημα της κάρτας, το οποίο δεν συνοδευόταν από απόδειξη είσπραξης, ούτε μπορούσε να 
τεκμηριωθεί ότι τα καύσιμα του τιμολογίου αφορούσαν αποκλειστικά στην υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης. 

 Απόδειξη είσπραξης ύψους €1.500, με αναφορά «έναντι λογαριασμού», η οποία δεν 
συνοδευόταν από σχετικά τιμολόγια, που να αναφέρουν τον λόγο/είδος της δαπάνης. 

Σημειώνουμε ότι, για επιπρόσθετη ενημέρωση των αιτητών, ως προς τη συγκεκριμένη υποχρέωσή 
τους, ο Οργανισμός, με την καταβολή της χορηγίας αποστέλλει τυποποιημένη επιστολή στους 
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δικαιούχους, στην οποία επισημαίνει τα πιο πάνω. Παρόλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι δεν 
παρακολουθούνται οι αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προσκόμιση αποδείξεων είσπραξης. 

Για ικανοποίηση των αρχών της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης, 
τονίσαμε για άλλη μια φορά τη σημαντικότητα της εφαρμογής των σχετικών προνοιών του Οδηγού, 
σε όλες τις περιπτώσεις.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως εισαχθεί ένα σύστημα/διαδικασία παρακολούθησης όλων των 
υποθέσεων χορηγιών, για τις οποίες υπάρχουν εκκρεμότητες. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστολής επιστολών μετά τη λήψη της χορηγίας, μόνο στις περιπτώσεις 
όπου εκκρεμεί η υποβολή συγκεκριμένων παραστατικών, με ρητή αναφορά τους στην επιστολή. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή. 

4.4.3 Βεβαίωση εσόδων 

Στον Οδηγό αναφέρεται ρητά ότι οι επιχορηγήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα δεν πρέπει να 
αποσκοπούν, σε καμία περίπτωση, στην κερδοσκοπία. Από τον έλεγχο εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου 
θεωρείται βέβαιο ότι υπήρχαν άλλα έσοδα (όπως εκδηλώσεις σε νυχτερινά κέντρα), τα οποία δεν 
δηλώθηκαν. Διαπιστώσαμε επίσης ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου αυτά αναγράφονται στο 
έντυπο τελικού απολογισμού, δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητά τους. Επιπρόσθετα, παρόλο που με 
επιστολή ο ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι θα προέβαινε σε σχετική τροποποίηση του Οδηγού, έτσι 
ώστε να απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους των δικαιούχων για υποβολή 
στοιχείων των εσόδων τους από άλλες πηγές, αυτό δεν έτυχε ακόμα εφαρμογής.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως τροποποιηθεί ο Οδηγός του Προγράμματος, ώστε οι 
δικαιούχοι να είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν πλήρη στοιχεία των εσόδων τους από άλλες πηγές ή 
τουλάχιστον, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο απαίτησης 
προσκόμισης ξεχωριστής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

4.4.4 Χορηγίες προς τα Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, τα Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας είναι δικαιούχοι χορηγίας μόνο στο 
πλαίσιο της Δράσης 6.1. Στην περίπτωση φοιτητικών παρατάξεων, που συνδέονται με πολιτικές 
οργανώσεις νεολαίας, δικαιούχοι στο Πρόγραμμα είναι οι πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες 
θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Φορέας υλοποίησης της Δράσης δύναται να είναι, είτε ο 
δικαιούχος, είτε οι φοιτητικές παρατάξεις που συνδέονται με τις πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, είτε 
από κοινού, ως συνδιοργανωτές. Παρά τις πιο πάνω αναφορές, εντοπίσαμε περιπτώσεις καταβολής 
χορηγιών για δράσεις εκτός του πλαισίου της Δράσης 6.1, σε φοιτητικές παρατάξεις που συνδέονται 
με πολιτικές οργανώσεις νεολαίας και στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως ακολουθούνται πιστά οι πρόνοιες του Οδηγού του 
προγράμματος. 
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4.4.5 Ενημέρωση δικαιούχων 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται για την 
έκβαση της αίτησής τους, εντός 45 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων της κάθε περιόδου. Από δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι, παρά τη 
βελτίωση που σημειώθηκε, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι δικαιούχοι δεν 
ενημερώθηκαν έγκαιρα. 

Σύσταση: Να βελτιωθούν οι διαδικασίες, ώστε οι αιτήσεις να εξετάζονται το ταχύτερο δυνατόν 
και να ενημερώνονται έγκαιρα οι δικαιούχοι. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ συμφώνησε με τη σύστασή μας και μας πληροφόρησε ότι υπήρξε 
καθυστέρηση στην ενημέρωση των δικαιούχων σε μία από τις τρεις περιόδους υποβολής 
αιτήσεων. 

4.4.6 Δράση 1 – Ενεργός συμμετοχή 

Στις 4.12.2018, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου κατέθεσε αίτηση για επιχορήγηση της συνεδρίας 
της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, που διεξάχθηκε στις 17-19.11.18. Πέραν του γεγονότος 
ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ως Συντονιστικό Σώμα Νεολαίας, δεν δικαιούται χορηγία για 
τη Δράση αυτή (σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 4.4.4 πιο πάνω), σε σχέση με την πιο 
πάνω αίτηση διαπιστώσαμε τις πιο κάτω παρατυπίες: 

 Η αίτηση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και μάλιστα μετά το πέρας της διοργάνωσης.  

 Η αίτηση δεν φαίνεται να αξιολογήθηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως προνοείται στον 
Οδηγό και όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες αιτήσεις.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερ. 6.12.2018, ενέκρινε τη χορηγία ύψους 
€10.000 για την υπό αναφορά διοργάνωση, παρόλο που, σύμφωνα με τον Οδηγό, το 
μέγιστο ποσό επιχορήγησης για 3ήμερο συνέδριο ανέρχεται σε €8.000. 

 Τα σημαντικότερα έξοδα, τα οποία έτυχαν επιχορήγησης, ήταν το κόστος διαμονής 
συνέδρων προερχόμενων από άλλες Επαρχίες (€4.520) και το κόστος διατροφής συνέδρων 
(€3.635). Τα έξοδα αυτά δεν θα έπρεπε να επιχορηγηθούν, αφού, σύμφωνα με τον Οδηγό, 
στις επιλέξιμες δαπάνες για συνέδρια περιλαμβάνεται μόνο η φιλοξενία (διαμονή και 
διατροφή) εισηγητών από το εξωτερικό. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι η χορηγία καταβλήθηκε μετά από Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση της Βουλής των Νέων. Όπως μας ανέφερε, ο 
ΟΝΕΚ,  χωρίς να είναι υποχρεωμένος, αποφάσισε όπως, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου, να 
ακολουθήσει τη διαδικασία του Προγράμματος “Πρωτοβουλίες Νέων” στον βαθμό του δυνατού 
(υποβολή αίτησης, έντυπου τελικού απολογισμού και παραστατικών), χωρίς όμως να τηρηθούν 
τα χρονοδιαγράμματα, οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσά του Οδηγού. Η αίτηση 
υποβλήθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, αφού η ίδια η Βουλή των Νέων δεν έχει 
θεσμική αναγνώριση για τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της δραστηριότητας. 
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Μας ανέφερε επίσης ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ήταν εκ των προτέρων 
γνωστή στον ΟΝΕΚ, συνεπώς υπό τις περιστάσεις θα έπρεπε να εξευρεθεί τρόπος καταβολής της 
χορηγίας για τη διοργάνωση της Βουλής των Νέων τη συγκεκριμένη στιγμή. Στο μέλλον και αφού 
η Βουλή των Νέων έχει γίνει θεσμός, η επιχορήγησή της θα καταβάλλεται από άλλο, κατάλληλο, 
άρθρο του Προϋπολογισμού και όχι από τις “Πρωτοβουλίες Νέων”. 

4.4.7 Δράση 4 – Εκπαιδευτικές εκδρομές 

Στα απαιτούμενα παραστατικά που πρέπει να υποβάλλονται, για τη Δράση 4, περιλαμβάνεται και 
ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, 
παρά τη μη υποβολή του πιο πάνω καταλόγου, οι χορηγίες καταβάλλονται κανονικά. 

Σύσταση: Να ακολουθούνται πάντοτε οι κανόνες που ο ίδιος ο Οργανισμός θέτει για 
επιχορήγηση δράσεων. 

4.4.8 Προϋπολογισμός 

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος για το 2018 ανήλθε σε €943.804 και μετά από 
μεταφορές από άλλα Κονδύλια και την ψήφιση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, ανήλθε σε 
€1.283.804, δηλαδή ο αρχικός Προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 36%. 

Στο επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού για το 2018, το οποίο υποβλήθηκε στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, το συνολικό ποσό του Κονδυλίου “Πρωτοβουλίες Νέων” καταμερίζεται σε 
διάφορες Δράσεις. O συμπληρωματικός Προϋπολογισμός και οι μεταφορές από άλλα Κονδύλια 
δεν είχαν κατανεμηθεί σε δράσεις, επομένως δεν είναι εφικτή η σύγκριση Προϋπολογισμού και 
πραγματικής δαπάνης ανά Δράση. 

Στο επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού για το 2019, διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται 
πλέον καταμερισμός του συνολικού ποσού, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να 
παρακολουθούνται τα ποσά που δαπανώνται για την κάθε Δράση. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς ανέφερε ότι ο καθορισμός ορίων ανά Δράση στον 
Προϋπολογισμό και η εν συνεχεία ανάγκη για αναθεώρησή τους, με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες, δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία στη λειτουργία του Προγράμματος, η οποία δεν 
προσθέτει αξία. Μας πληροφόρησε επίσης ότι το ΔΣ θα μελετήσει την εξεύρεση ενός ευέλικτου 
και αποτελεσματικού τρόπου διασύνδεσης των Δράσεων του Προγράμματος με τις 
προτεραιότητες του ΟΝΕΚ και του κράτους, ιδιαίτερα στα θέματα νεολαίας. Οι προτεραιότητες 
μπορεί να αποφασίζονται σε ετήσια βάση και να ενσωματώνονται στον Οδηγό του 
Προγράμματος. 

4.5 Πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση” 

Το Πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση” αποτελεί σχετικά νέο πρόγραμμα 
επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου, σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ. Σκοπός του Προγράμματος είναι η 
υποστήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών. 
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Ο Οργανισμός εκδίδει Κανονισμούς υπό τη μορφή “Οδηγού προγράμματος”, στους οποίους 
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα χρονοδιαγράμματα, ανώτατα ποσά επιχορηγήσεων και τα 
απαιτούμενα παραστατικά που πρέπει να υποβληθούν. Από δειγματοληπτική εξέταση των 
επιχορηγήσεων που δόθηκαν κατά το 2018, διαπιστώσαμε  τα πιο κάτω: 

4.5.1 Χρόνος προσκόμισης των απαραίτητων παραστατικών 

Σε αρκετές περιπτώσεις καταβολής χορηγίας, οι δικαιούχοι προσκόμισαν μόνο τιμολόγια και όχι 
αποδείξεις είσπραξης. Επίσης, διαφάνηκε ότι το χρονικό διάστημα που καθορίστηκε μεταξύ της 
υποβολής της αίτησης (23.11.2018) και της προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και 
αποδείξεων (13.12.2018), δεν ήταν επαρκές, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτό, σε όλες τις 
περιπτώσεις, η έγκαιρη προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τους δικαιούχους. 

Σύσταση: Ο Οδηγός του προγράμματος να εγκρίνεται ενωρίτερα, έτσι ώστε να είναι δυνατή, 
τόσο η έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών από τους δικαιούχους, όσο και η 
διεκπεραίωση των πληρωμών από το λογιστήριο. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ συμφώνησε με τη σύστασή μας αλλά, όπως μας πληροφόρησε, το 

Πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε το 2020. Σε περίπτωση επανάληψής του, η σύσταση θα τεθεί σε 
εφαρμογή. 

4.5.2 Υποβολή αιτήσεων 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα 
Υποτροφιών και Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ήταν η 23.11.2018. Η αίτηση 
μπορούσε να υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβαλλόταν και σε έντυπη 
μορφή μέχρι τις 30.11.2018. Από δειγματοληπτικό έλεγχο και στα δύο προγράμματα, 
διαπιστώσαμε ότι αρκετές αιτήσεις υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, μεταξύ 24-30.11.2018, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει στον σχετικό φάκελο εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος, που να 
καταδεικνύει ότι η αίτηση υποβλήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ πολλές αιτήσεις δεν 
έφεραν σφραγίδα παραλαβής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο η 
ημερομηνία υποβολής ήταν εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Επίσης, δεν 
τοποθετήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις σφραγίδα παραλαβής σε όλα τα παραστατικά, όπως 
τιμολόγια/αποδείξεις είσπραξης, έντυπα Τελικού Απολογισμού, έντυπα δημοσιότητας κτλ. 

Σύσταση: Να τοποθετείται σφραγίδα παραλαβής σε όλες τις αιτήσεις και σε όλα τα σχετικά 
παραστατικά. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, να καταχωρίζεται 
στον σχετικό φάκελο εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος. 

4.5.3 Βεβαίωση εξόδων 

Όσον αφορά στην παραχώρηση υποτροφιών, η παράγραφος 4.5 της σύμβασης, που 
υπογράφεται μεταξύ δικαιούχου και ΟΝΕΚ, αναφέρει ότι «Η χρηματοδότηση ουδέποτε δύναται 
να αποφέρει κέρδος υπέρ του δικαιούχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης». Σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, δόθηκε χορηγία σε φοιτητή για διεξαγωγή έρευνας, χωρίς να ζητηθούν 
τιμολόγια/αποδείξεις πληρωμών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να ελεγχθεί κατά πόσο η 
χρηματοδότηση απέφερε στον δικαιούχο οποιοδήποτε κέρδος. 
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Σύσταση: Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας κέρδους για τον δικαιούχο, 
να ζητείται η υποβολή στοιχείων, όπως αποδείξεις είσπραξης και αποδείξεις πληρωμής και σε 
περίπτωση που προκύπτει κέρδος, η χορηγία να τροποποιείται ανάλογα ή να αποκόπτεται. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς ανέφερε ότι ο σκοπός των υποτροφιών είναι η μερική 
χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ 
ερευνών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των σπουδών τους. Η χορηγία καταβάλλεται στο σύνολό 
της με την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα και κατά συνέπεια, εκ παραδρομής 
περιλαμβάνεται η παράγραφος 4.5 στη σύμβαση. Σε περίπτωση επανάληψης του Προγράμματος, 
θα γίνει διόρθωση του Συμβολαίου, χωρίς τη συμπερίληψη της παραγράφου 4.5, αφού δεν 
συνάδει με το Πρόγραμμα που αφορά στις υποτροφίες. 

4.5.4 Σχετικότητα χορηγιών 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Υποτροφιών, χορηγία παρέχεται για θέματα σχετικά 
με τη νεολαία. Διαπιστώσαμε ότι, σε δύο περιπτώσεις δόθηκε υποτροφία, παρόλο που το θέμα 
δεν ήταν σχετικό. Η μία περίπτωση αφορούσε στη σύσταση ενός μικρού οινοποιείου και η άλλη 
στις μεταβολές που παρουσιάζονται λόγω της παρουσίας ή απουσίας φωτός στο δομημένο 
περιβάλλον. 

Σύσταση: Οι χορηγίες να παραχωρούνται στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγών και Κανονισμών 
που θέτει ο Οργανισμός. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς ανέφερε ότι τα θέματα των ερευνητικών προτάσεων 
αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από έγκριτους ακαδημαϊκούς με βάση το επιστημονικό τους 
υπόβαθρο, καθώς και τις θεματικές που καθορίζονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία και 
ο ΟΝΕΚ εφάρμοσε τις εισηγήσεις τους. 

4.5.5 Πρόγραμμα “Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” 

Όσον αφορά στις χορηγίες που δόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Φοιτητική 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», παρατηρήσαμε τα πιο κάτω: 

 Σε μια περίπτωση, ο αιτητής παρουσίασε βεβαίωση φοίτησης σε Πανεπιστήμιο, 
ημερομηνίας 20.2.2017, ενώ το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορούσε στο έτος 2018. 

 Σε μια περίπτωση υποβλήθηκαν φωτοτυπημένα τιμολόγια, ενώ σύμφωνα με τον Οδηγό του 
Προγράμματος απαιτείται η υποβολή πρωτότυπων ή πιστοποιημένων αντιγράφων.  

 Σε μια περίπτωση, ενώ το τιμολόγιο έφερε έκπτωση, καταβλήθηκε στον δικαιούχο το 
συνολικό ποσό, χωρίς την αφαίρεση της έκπτωσης. 

 Από δείγμα δέκα δικαιούχων, διαπιστώσαμε ότι οι τέσσερεις που έλαβαν χορηγία δεν είχαν 
ολοκληρώσει τη δραστηριότητα εντός του χρονικού πλαισίου που καθοριζόταν στον Οδηγό, 
δηλαδή μέχρι τις 2.12.2018. 

Σύσταση: Η παροχή χορηγιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες των σχετικών Οδηγών 
και Κανονισμών του Οργανισμού.  
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4.6 Αγορά υπηρεσιών – καθαριότητα 

4.6.1 Σύμβαση 14/2017  

Η σύμβαση 14/2017, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του 
ΟΝΕΚ, είχε υπογραφεί για χρονική περίοδο 24 μηνών, έναντι συνολικής αμοιβής €86.263, με 
ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 2.7.2019. Ο ΟΝΕΚ αποφάσισε τον τερματισμό της σύμβασης, λόγω 
επανειλημμένης αθέτησης του Αναδόχου στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Ωστόσο, μετά από παρέμβαση των νομικών συμβούλων του Αναδόχου, ο ΟΝΕΚ ανακάλεσε τον 
τερματισμό, με επιστολή του, ημερ. 16.2.2018, επεκτείνοντας τη σύμβαση, ώστε να καλύπτει την 
περίοδο, από την ημερομηνία διακοπής της μέχρι τις 17.10.2019, χωρίς όμως να προβεί σε 
τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας και σε ανανέωση της ημερομηνίας λήξης της αντίστοιχης 
εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 O Ανάδοχος συνέχισε να αθετεί την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, μη 
προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που καθορίζονται 
στη συμφωνία. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός δεν είχε καταβάλει οποιανδήποτε 
πληρωμή, από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019.  

 Λόγω αναστολής της λειτουργίας ορισμένων υποστατικών του ΟΝΕΚ κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και της αδυναμίας στη διαπίστωση της ορθής διεκπεραίωσης των 
παραδοτέων της, λόγω της μη έγκαιρης υποβολής των τιμολογίων και άλλων εγγράφων, ο 
Οργανισμός έκρινε αναγκαία την αποκοπή συνολικού ποσού ύψους €10.543 από το ολικό 
ποσό της σύμβασης. Για το θέμα ενημέρωσε τον Ανάδοχο με επιστολή του, ημερ. 27.9.2019, 
σύμφωνα με την οποία το ποσό της σύμβασης αναθεωρήθηκε σε €75.720 και ζήτησε την 
υποβολή όλων των μηνιαίων τιμολογίων, καθώς και των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών/παραστατικών εγγράφων, όπως αυτά καθορίζονται στη σύμβαση, μέχρι 
τις 18.10.2019. Όπως μας πληροφόρησε ο ΟΝΕΚ, η αναθεώρηση του ποσού έγινε αποδεκτή 
σε κατ’ ίδιαν συνάντηση με τον Ανάδοχο, ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν 
είχαν προσκομιστεί τα τιμολόγια και τα απαιτούμενα έγγραφα. 

 Μετά τη λήξη της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νέου 
διαγωνισμού, ο Ανάδοχος συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του, στη βάση των τιμών που 
αναφέρονται στην αρχική σύμβαση. 

Παρά τις σχετικές συστάσεις της Υπηρεσίας μας, ο Οργανισμός, κατά την περίοδο της επέκτασης 
της σύμβασης, δεν προέβηκε σε καμία περίπτωση σε επιβολή χρηματικής ρήτρας, ούτε και στην 
ενδεδειγμένη διαδικασία τερματισμού της σύμβασης, παρόλο που ο Ανάδοχος συνέχισε να μη 
συμμορφώνεται με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Δεν διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα οποιασδήποτε πληρωμής προς τον 
Ανάδοχο για την περίοδο 3.7.2017 – 17.10.2019. 
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 Ο Ανάδοχος διατήρησε το δικαίωμα συμμετοχής του στην προκήρυξη του νέου 
διαγωνισμού και λόγω υποβολής της χαμηλότερης τιμής, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε και 
πάλι σε αυτόν, παρά τα προβλήματα που είχαν προκύψει κατά την εκτέλεση της 
προηγούμενης σύμβασης. 

Σύσταση: Σε περίπτωση προσκόμισης των απαιτούμενων τιμολογίων και δικαιολογητικών από 
τον Ανάδοχο για την περίοδο 3.7.2017 – 17.10.2019, να διενεργηθούν όλοι οι απαιτούμενοι 
έλεγχοι, για εξακρίβωση της τήρησης των προνοιών της συμφωνίας, πριν την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν ενημερώσει 
τον Ανάδοχο για τις παραλείψεις του. 

4.6.2 Σύμβαση 23/2019 

Λόγω της επικείμενης λήξης της σύμβασης 14/2017, ο Οργανισμός προκήρυξε, στις 4.11.2019, 
νέο διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την καθαριότητα των έργων υποδομής του, με 
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα/κτήριο. Λήφθηκαν 
προσφορές από τρείς οικονομικούς φορείς και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε και στους τρείς, 
ανάλογα με τα τμήματα για τα οποία προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκαν τα περισσότερα τμήματα, με συνολική αξία σύμβασης 
€77.393, είναι ο ίδιος της προηγούμενης σύμβασης.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΝΕΚ, με την έναρξη των εργασιών, στις αρχές Ιανουαρίου του 2020, οι 
τρεις Ανάδοχοι προσκόμισαν στον Οργανισμό όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, 
όπως προνοείται στη σύμβαση και έχουν τροχοδρομηθεί οι σχετικές πληρωμές από το 
Λογιστήριο του Οργανισμού.  

Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν, με ένα εκ των Αναδόχων 
στην εκτέλεση της προηγούμενης σύμβασης, επισημάναμε τη σημαντικότητα της έγκαιρης και 
ορθής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, από μέρους του Οργανισμού. Ιδιαίτερα: 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών ή υποβολής 
παραδοτέου του αντικειμένου της σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, να 
επιβάλλεται αμέσως η προβλεπόμενη, από τη συμφωνία, χρηματική ρήτρα 
καθυστέρησης παράδοσης, με ισόποση παρακράτηση, από την επόμενη πληρωμή, ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειάς της, το αντίτιμο να εισπραχθεί με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
συνολικά μέχρι τρεις φορές, τότε η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί αυτόματα. Εάν ο 
Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, ο Οργανισμός δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση, να αναστείλει 
μέρος, ή όλες τις πληρωμές. Αν, ωστόσο, συνεχίσει να μην ανταποκρίνεται, ο Οργανισμός 
μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση, δίνοντας γραπτή προειδοποίηση 30 ημερών. 
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4.6.3 Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η Υπηρεσία μας είχε εισηγηθεί τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, για να παρέχει 
κατεύθυνση στους Αναδόχους, να επιβλέπει την εκτέλεση των όρων των συμβολαίων, να 
διατυπώνει παρατηρήσεις και ενστάσεις, καθώς επίσης να παραλαμβάνει τα παραδοτέα, 
προκειμένου να εκδίδεται η αντίστοιχη εντολή πληρωμής προς τους Αναδόχους.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Οργανισμός προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, η 
οποία απαρτίζεται από τρείς λειτουργούς του Οργανισμού.  

4.7 Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

Ο Οργανισμός, θέλοντας να ενισχύσει την ορθολογιστική διακυβέρνηση και τη χρηστή διοίκηση, να 
βελτιώσει τις διαδικασίες λειτουργίας του, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά του, προκήρυξε 
διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε την 1.2.2016 
σε κοινοπραξία δύο ελεγκτικών οίκων, για περίοδο τριών ετών, έναντι  συνολικού ποσού €35.900 
πλέον ΦΠΑ. Σε σχέση με το θέμα αυτό, διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

 Σύμφωνα με τους όρους εντολής της σύμβασης, ο Ανάδοχος έπρεπε να ετοιμάσει, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 1.8.2016, 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Λειτουργίας του Οργανισμού. Η ετοιμασία του εγχειριδίου 
ακόμα εκκρεμεί.  

 Στον σχετικό φάκελο της σύμβασης, υπήρχαν καταχωρισμένες οι εκθέσεις προόδου αρ. 1-4, 
για το έτος 2018, ενώ για το έτος 2019 υπήρχε καταχωρισμένη μόνο η έκθεση προόδου αρ. 
4. Δεν υπήρχαν στοιχεία αν ετοιμάστηκαν εκθέσεις προόδου με αρ. 1, 2 και 3 για το 2019.  

 Παρόλο που, σύμφωνα με τους όρους εντολής της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού, ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
καλύπτει την ανάγκη αυτή με αγορά υπηρεσιών.  

 Παρόλο που, σύμφωνα με τις πρόνοιες των όρων εντολής, ο Ανάδοχος θα αναφέρεται στον 
Πρόεδρο και το ΔΣ, οι εκθέσεις εξακολουθούσαν να υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σε Λειτουργό του ΟΝΕΚ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωνε τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή. 

Σύσταση: Η σύμβαση να παρακολουθείται και να εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες που τη 
διέπουν, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Οργανισμού. Επίσης, οι εκθέσεις του 
Εσωτερικού Ελεγκτή να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον 
του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει εντοπίσει τα κενά που 
παρουσιάστηκαν, σε σχέση με την παρακολούθηση της σύμβασης και είχαν γίνει σχετικές 
υποδείξεις σε κατ' ιδία συνάντηση που είχε ο Εκτελεστικός Διευθυντής με τον Διευθυντή της 
ανάδοχης εταιρείας, εντός του 2018. Η εν λόγω Σύμβαση έχει λήξει και έχει υπογραφεί νέα με 
άλλο ανάδοχο, για την οποία λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και η σύστασή μας. Σημείωσε 
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επίσης ότι η Σύμβαση θα παρακολουθείται και οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή θα 
αποστέλλονται απ' ευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4.8 Τρίτη καλοκαιρινή σχολή ενδυνάμωσης νέων 

Ο ΟΝΕΚ προχώρησε στη διοργάνωση της πιο πάνω σχολής σε ξενοδοχείο κατά την 
περίοδο 8-11.6.2018, με τη συμμετοχή 22 νέων και τεσσάρων λειτουργών του 
ΟΝΕΚ. Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή 40 άτομα, για τα οποία έγινε 
και σχετική κράτηση στο ξενοδοχείο. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω: 

4.8.1 Κόστος διαμονής 

Ο Οργανισμός επωμίστηκε κόστος €2.072, που αφορούσε στο κόστος διαμονής ατόμων που είχαν 
δηλώσει συμμετοχή και για τα οποία έγινε η σχετική κράτηση στο ξενοδοχείο, αλλά τελικά δεν 
συμμετείχαν (14 άτομα Χ €37 Χ 4 βράδια). 

Σύσταση: Σε μελλοντικές διοργανώσεις, οι αιτητές να καταβάλλουν το κόστος συμμετοχής 
προκαταβολικά, ούτως ώστε να μην επωμίζεται ο Οργανισμός το κόστος ακύρωσης.  

4.8.2 Οικονομικός απολογισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΝΕΚ, για τη διεκπεραίωση της σχολής, στην οποία, όπως αναφέρουμε πιο 
πάνω, έλαβαν μέρος 22 νέοι και τέσσερις συνοδοί, καλύφθηκαν τα έξοδα ξενοδοχείου, εκπαιδευτών, 
εστιατορίων κτλ. Το σύνολο των εσόδων από τα δικαιώματα συμμετοχής ανήλθαν σε €990, ενώ το 
συνολικό κόστος, πέραν των εργατοωρών του προσωπικού που απασχολήθηκε με την προετοιμασία 
της, ανήλθε σε €16.426. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη το  μειωμένο ενδιαφέρον από τους νέους για συμμετοχή σε 
παρόμοιες σχολές και του δυσανάλογου κόστους που επωμίζεται ο Οργανισμός, ο ΟΝΕΚ να 
επανεξετάσει την ανάγκη διοργάνωσης τέτοιων σχολών και να εξεύρει εναλλακτικούς, πιο 
ελκυστικούς και ενδεχομένως πιο οικονομικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών στους νέους. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς ανέφερε ότι μια αμιγώς λογιστική προσέγγιση για ανάλυση 
κόστους και οφέλους, στην προκειμένη περίπτωση, ενδεχομένως να μην είναι η πλέον 
αρμόζουσα. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, τον πολλαπλασιαστικό 
παράγοντα, τις συνέργειες σε βάθος χρόνου, την προσωπική εξέλιξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και την παροχή ευκαιριών σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και άτομα που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες, πέραν οποιωνδήποτε άλλων μη μετρήσιμων παραμέτρων, θεωρεί ότι η 
διεξαγωγή της σχολής ήταν δικαιολογημένη και επωφελής. 

4.9 Προσφορές για αγορά υπηρεσιών 

Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου, παρόλο που Ανάδοχοι δεν ολοκλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις, ο Οργανισμός δεν προέβηκε σε κατάσχεση της κατατεθειμένης εγγύησης για πιστή 
εκτέλεση, όπως προνοείται στο άρθρο 26(2) των περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, 
Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π 115/2004). 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις που αφορούν στη σύμβαση με αρ. 19/2017, για την 
Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του Προγράμματος Eurodesk, όπου η παροχή υπηρεσιών διακόπηκε 
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πριν από τη λήξη της σύμβασης και στη σύμβαση με αρ. 18/2018, για μίσθωση υπηρεσιών για 
λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού και 
για συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού, Πάφου και Αγρού, όπου ο ένας εκ των δύο επιτυχόντων 
προσφοροδοτών διέκοψε την παροχή υπηρεσιών πριν το τέλος της σύμβασης. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις όπου Ανάδοχος αθετεί τους όρους της σύμβασης, ο Οργανισμός να 
προβαίνει αμέσως στην κατάσχεση της εγγυητικής, σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς. 

Όσον αφορά στη σύμβαση με αρ. 19/2017, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι 
με την κοινοποίηση της παραίτησης (διακοπή συνεργασίας) του βασικού εμπειρογνώμονα από 
την ανάδοχο εταιρεία της προαναφερθείσας σύμβασης, η εταιρεία είχε ξεκινήσει αμέσως τη 
διαδικασία αντικατάστασής του και είχε καταβάλει αλλεπάλληλες προσπάθειες για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη, χωρίς επιτυχή κατάληξη. Ο ΟΝΕΚ έκρινε ότι η ανάδοχος εταιρεία κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση αντικαταστάτη και συνεπώς δεν έκρινε σκόπιμο να τιμωρήσει 
την εταιρεία με την κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

Σε σχέση με τη σύμβαση με αρ. 18/2018, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι ο ΟΝΕΚ θεώρησε 
ότι δεν συντρέχει λόγος να προβεί σε κατάσχεση της εγγυητικής, αφού η σύμβαση τερματίστηκε 
μετά από κοινού συναίνεση των δύο μερών, η Ανάδοχος είχε σοβαρό λόγο που δεν της επέτρεπε 
να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης και υπήρχε έγκαιρη ειδοποίηση εκ μέρους του 
Αναδόχου. 

4.10 Χρόνος προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων 

4.10.1 Έλλειμμα χρόνου εργασίας Λειτουργού 

Λειτουργός του ΟΝΕΚ παρουσίασε, κατά τα έτη 2014 και 2015, συνολικό έλλειμμα χρόνου εργασίας 
274 ωρών, χωρίς να της αποκοπεί το ανάλογο ωρομίσθιο, δεδομένης της μη ύπαρξης αδιάθετου 
υπολοίπου άδειας ανάπαυσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατά παράβαση των 
σχετικών διατάξεων και Κανονισμών, που διέπουν τον έλεγχο του θεσμοθετημένου ωραρίου 
απασχόλησης του προσωπικού, στη συνεδρία, ημερ. 12.10.2017, αποφάσισε όπως το συγκεκριμένο 
θέμα διευθετηθεί σε υπηρεσιακό επίπεδο, στη βάση συμβιβαστικής επίλυσής του με τους άμεσα 
εμπλεκόμενους. Ειδικότερα, ο Οργανισμός με επιστολή του προς τη συγκεκριμένη λειτουργό, ημερ. 
23.11.2017, προχώρησε στην αποκοπή χρηματικού ποσού, το οποίο ισοδυναμεί σε μόνο 116 ώρες 
απουσίας από το σύνολο των 274 ωρών, εξοφλητέο σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες αποκοπές. 
Επισημάναμε ότι οι αποκοπές μισθοδοσίας, που αφορούν στη διευθέτηση ωρών απουσίας από την 
εργασία, δεν πρέπει να επιδέχονται καμία διαπραγμάτευση και υποδείξαμε την υποχρέωση των 
υπευθύνων για διενέργεια επιπρόσθετης αποκοπής μισθού για τις 158 ώρες που υπολείπονταν 
από το σύνολο των 274 ωρών απουσίας. Ο Οργανισμός σε επιστολή του, μας ανέφερε ότι το ΔΣ 
επανεξέτασε το θέμα στη συνεδρία του με αρ. 16/2019 και αποφάσισε όπως προβεί σε όλες τις 
σύννομες ενέργειες για διευθέτηση του θέματος. Από επισκόπηση των πρακτικών της 
συγκεκριμένης συνεδρίας διαπιστώσαμε ότι, δεν έγινε σε αυτά οποιαδήποτε αναφορά για το 
συγκεκριμένο θέμα. 

Τονίσαμε ότι, βάσει της εγκυκλίου αρ. 1459 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔΠ), ημερ. 3.10.2012, σε περίπτωση που προκύπτει ελλειμματικός χρόνος, αφότου ληφθεί 
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υπόψη οποιοδήποτε πλεόνασμα χρόνου κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ελαστικού ωραρίου, θα πρέπει να αφαιρείται από την άδεια ανάπαυσης του 
υπαλλήλου, εκτός εάν ο ίδιος εκφράσει εγγράφως την επιθυμία του για αποκοπή του ανάλογου 
ημερομίσθιου.  

Σύσταση: Υποδείξαμε την ανάγκη για λήψη διορθωτικών μέτρων, το συντομότερο, για 
διευθέτηση του υπόλοιπου ελλειμματικού χρόνου εργασίας, στη βάση των προνοιών της 
εγκυκλίου του ΤΔΔΠ. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί εκ νέου νομική συμβουλή για το 
θέμα. 

4.10.2 Ελλιπής έλεγχος τήρησης εργασιακού ωραρίου από το προσωπικό του ΟΝΕΚ 
στην Επαρχία Λεμεσού. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της τήρησης του θεσμοθετημένου ωραρίου από το προσωπικό του ΟΝΕΚ που 
εργάζεται στη Λεμεσό, διαπιστώσαμε και πάλι τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών 
Κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων, στις περιπτώσεις πέντε λειτουργών από τους έξι που απασχολούνται στο Επαρχιακό 
Γραφείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού χρόνου αδικαιολόγητης απουσίας και 
ελλείμματος χρόνου, για τα έτη 2017-2019. Ενδεικτικά από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α. Λειτουργός εξακολουθεί να έχει χρόνο απουσίας 210 ώρες για τα έτη 2017-2018. Σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 1459 του ΤΔΔΠ, η ύπαρξη χρόνου απουσίας από την 
εργασία, είναι αδικαιολόγητη απουσία και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

β. Για κάλυψη του ελλείμματος και χρόνου απουσίας των πέντε λειτουργών του Επαρχιακού 
Γραφείου, υποβλήθηκαν το 2020 δικαιολογητικά, όπως άδεια έναντι υπερωριών, έντυπα για 
εργασία εκτός γραφείου και ειδική άδεια από προϊστάμενο, δηλαδή με καθυστέρηση μέχρι 
τριών χρόνων, που δε θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτά.  

γ. Λανθασμένα έγιναν αποδεκτές το 2020, από τη Διεύθυνση του Οργανισμού, αιτήσεις για 
παραχώρηση άδειας χωρίς πιστοποιητικό ιατρού, για κάλυψη χρόνου απουσίας που  
αφορούσε στα έτη 2017-2018 και δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με άλλο τρόπο. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρου 15(Ι) των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας (χορήγηση αδειών) Κανονισμών 101/95, σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις 
απουσίας λόγω ασθένειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δύο διαδοχικές μέρες και δεν 
απαιτείται η υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος πρέπει να 
υποβάλλει αίτηση στον οικείο Προϊστάμενο για καλυπτική έγκριση, μόλις επανέλθει στα 
καθήκοντά του. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι, σε μία περίπτωση λειτουργού, δόθηκε έγκριση για 
παραχώρηση άδειας, χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό εννέα φορές, ενώ στο εν λόγω άρθρο 
προνοείται όπως η μέγιστη περίοδος απουσίας ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό 
αρμόδιου Ιατρικού Λειτουργού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ συνολικά ημέρες μέσα στο 
ίδιο ημερολογιακό έτος. 
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δ. Λανθασμένα μέρος του ελλείμματος χρόνου/χρόνου απουσίας για τα έτη 2017-2018, 
καλύφθηκε από άδεια ανάπαυσης που είχαν σε πίστη τους το 2020. Η ύπαρξη τυχόν 
ελλείμματος χρόνου/χρόνου απουσίας πρέπει να τακτοποιείται από συσσωρευμένη άδεια ή 
από άδεια που έχει σε πίστη του ο υπάλληλος, κατά το έτος που αφορά στο έλλειμμα 
χρόνου/χρόνου απουσίας, διαφορετικά θα πρέπει να γίνεται διευθέτηση με αποκοπή μισθού. 

ε. Δεν διενεργήθηκε συμφιλίωση των ωρών που αφορούσαν σε έλλειμμα χρόνου/χρόνου 
απουσίας πριν και μετά την υποβολή δικαιολογητικών, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις μάς 
υποβλήθηκαν διαφορετικές καταστάσεις χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης, με διαφορετικό 
υπόλοιπο, για την ίδια χρονική περίοδο, για τον ίδιο λειτουργό. Στην προσπάθεια λειτουργού 
της Υπηρεσίας μας, να συμφιλιώσει το αρχικό υπόλοιπο ωρών που αφορούσε στους εν λόγω 
υπαλλήλους, με το τελικό υπόλοιπο που παρουσιάζεται στην κατάσταση που εκδόθηκε από 
το σύστημα, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, αυτό 
δεν συμφωνούσε, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη 
παρέμβαση στο σύστημα, θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. 

ζ. Δεν έχει οριστεί υπεύθυνο άτομο ανά κλάδο, ευθύνη του οποίου να είναι η τήρηση του 
ωραρίου και η επισκόπηση των δεκαπενθήμερων καταστάσεων του χρόνου προσέλευσης/ 
αποχώρησης των υπαλλήλων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ελλειμμάτων χρόνου 
και χρόνου απουσίας και την έγκαιρη τακτοποίησή τους, όπως προβλέπεται στις σχετικές 
εγκυκλίους, Νόμους και Κανονισμούς. 

η. Ακόμα και μετά την εγκατάσταση του νέου ενιαίου λογισμικού για τον έλεγχο του χρόνου 
προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων, τον Μάιο του 2020, εξακολουθούν να 
υποβάλλονται και να γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά για κάλυψη ελλειμμάτων χρόνου/ 
χρόνου απουσίας, με σημαντική καθυστέρηση. 

Συστάσεις: 

α. Δεδομένης της σοβαρότητας των όσων αναφέραμε πιο πάνω, ο Οργανισμός να προβεί σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο της τήρησης του εργασιακού ωραρίου και της 
έγκαιρης τακτοποίησης τυχόν ελλειμμάτων χρόνου και χρόνου απουσίας, σύμφωνα με 
πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων και Κανονισμών. Επισημάναμε ότι είναι καθήκον όλων 
των Προϊστάμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών, όπως αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στον 
έλεγχο για την τήρηση του εργασιακού ωραρίου από το προσωπικό τους,  λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιλαμβανομένης της ανάθεσης της επίβλεψης στους 
οικείους Προϊστάμενους Διευθύνσεων/Τομέων/Επαρχιακών Γραφείων, καθιστώντας 
τους ταυτόχρονα συνυπεύθυνους για τυχόν ανεπάρκειες. 

β. Να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη 
παρέμβαση στο σύστημα καταγραφής χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων, με σκοπό την αλλοίωση των στοιχείων. 

γ. Για την περίπτωση λειτουργού με υπόλοιπο χρόνου απουσίας 210 ώρες, η τακτοποίηση 
του οποίου ακόμα εκκρεμεί, να ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός, μετά από τις παρατηρήσεις 
που υποβάλαμε για το προηγούμενο έτος, προέβη στον έλεγχο των καταστάσεων του 
καρτομηχανήματος, των φακέλων αδειών και υπερωριών των υπαλλήλων στη Λεμεσό για τα έτη 
2017, 2018 και 2019. Διαπιστώσαμε αρκετά κενά για τα έτη 2017 και 2018, με εξαίρεση δύο 
υπαλλήλους για τους οποίους δεν έχει εντοπιστεί κανένα θέμα. Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν 
αποκοπές από τις άδειες και τις υπερωρίες που είχαν σε πίστη τους οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι, 
ενώ σε μία περίπτωση θα διενεργηθεί και αποκοπή από τον μισθό του εμπλεκόμενου 
υπαλλήλου. Κατά το 2019, επειδή ασκήθηκε περισσότερη εποπτεία και έλεγχος και οι υπάλληλοι 
επέδειξαν περισσότερη υπευθυνότητα, δεν προέκυψε κανένα θέμα. Από την 1.1.2020 και μετά, 
με την εφαρμογή ενιαίου λογισμικού προγράμματος για όλο το προσωπικό του Οργανισμού, το 
οποίο ρυθμίζει τα θέματα της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, τις άδειες, τις 
υπερωρίες τους και ότι άλλο σχετικό, θεωρεί ότι δεν θα προκύψει ξανά κανένα θέμα. 

4.11 Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Διαπιστώσαμε ότι, ορισμένα Μέλη του ΔΣ αμείφθηκαν για μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών από 
όσες παραβρέθηκαν, ενώ για συγκεκριμένη συνεδρία αμείφθηκαν διαφορετικά Μέλη από εκείνα 
που παρακάθισαν στις συνεδρίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη του ΔΣ που ήταν 
παρόντα, σύμφωνα με το παρουσιολόγιο, ήταν διαφορετικά από αυτά που αναγράφονταν στα 
πρακτικά. 

Σύσταση: Να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σχετικά με τα πιο πάνω. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα εξετάσει τρόπους 
διόρθωσης της υπερπληρωμής. 

4.12 Χορηγίες με τον ΟΝΕΚ ως συνδιοργανωτή 

Το 2018, το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε  την απευθείας παραχώρηση διάφορων χορηγιών για 
στήριξη προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων  οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ο ΟΝΕΚ ήταν 
συνδιοργανωτής, χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες (π.χ. καθορισμός 
κριτηρίων, υποβολή αίτησης, εξέταση αν πληρούνται τα κριτήρια για παραχώρηση της χορηγίας). 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

 Υποστήριξη τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, €5.950  

 Εισφορά στο Σώμα Προσκόπων, €2.500 

 Εισφορά στο Rotaract European Meeting, €1.500 

 Εισφορά στα Φεστιβάλ βιβλίου Λευκωσίας και Λάρνακας, €3.000 

Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους καταβολής χορηγιών, χωρίς να πληρούνται καθορισμένα 
κριτήρια, να διενεργηθούν υπερπληρωμές, να δοθούν χορηγίες για σκοπούς που δεν 
προβλέπονται από τον Οργανισμό και να παρατηρηθούν υπερβάσεις στον Προϋπολογισμό, με τη 
χρέωση λανθασμένων άρθρων κτλ. 

Σύσταση: Να αποφεύγεται η παραχώρηση χορηγιών με τον πιο πάνω τρόπο. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω ποσά δεν δίδονται ως εισφορές 
ή χορηγίες, αλλά αφορούν σε περιπτώσεις όπου ο ΟΝΕΚ είναι συνδιοργανωτής. Θεωρεί ότι το ΔΣ 
πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα όπως, σε ολιγάριθμες περιπτώσεις, ασκεί την κρίση του και 
όπου κρίνει ωφέλιμη τη συνδιοργάνωση μιας εκδήλωσης ή δράσης, να μπορεί να το κάνει. 
Ανέφερε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν δόθηκαν χρήματα για σκοπούς που δεν 
προβλέπονται από την αποστολή του ΟΝΕΚ, ενώ εφαρμόζεται έλεγχος κατά την καταβολή των 
ποσών για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι στους οποίους αναφερόμαστε. 

4.13 Κτήριο ΟΝΕΚ 

Η έκδοση τελικής έγκρισης/τίτλου ιδιοκτησίας, για το κτήριο των κεντρικών γραφείων του 
Οργανισμού εκκρεμεί πέραν των τεσσάρων ετών, παρά τις κατ’ επανάληψη επιστολές και παρά 
την  κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ιδιοκτήτη στις 10.7.2018, κατά την οποία διαφάνηκε ότι, το υπό 
αναφορά θέμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διευθέτησής του, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου Στροβόλου. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται για 
συμμόρφωση του Αναδόχου, να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες του Οργανισμού για 
επίσπευση των διαδικασιών που ενδεχομένως να υπολείπονται. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προβαίνει συνεχώς σε 
υπενθυμίσεις προς τον ιδιοκτήτη για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών τόσο προφορικώς, 
όσο και γραπτώς, για την έκδοση τελικής έγκρισης/τίτλου ιδιοκτησίας.  

4.14 Περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού 

4.14.1 Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων.  

Διαπιστώσαμε ότι, ενώ διενεργήθηκε φυσική καταμέτρηση το 2019, δεν ενημερώθηκαν τα 
σχετικά Μητρώα Περιουσιακών Στοιχείων. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται Μητρώα για 
κάθε δωμάτιο ή χώρο.  

Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων 
του Οργανισμού, να ενημερωθούν τα Μητρώα Περιουσιακών Στοιχείων και τα υπόλοιπα να 
αντιπαραβληθούν με τα αποτελέσματα της φυσικής καταμέτρησης. Επίσης, να δημιουργηθούν 
συγκεντρωτικά και αναλυτικά μητρώα για όλους τους χώρους του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι από το 2019 τηρούνται τα Μητρώα 
Περιουσιακών Στοιχείων και ακολουθούνται όλες οι ενδεδειγμένες διαδικασίες. 

4.14.2 Διαδικασία καταχώρισης. 

Τα τιμολόγια αγοράς δεν σφραγίζονται, πριν την εξόφληση τους, με τις σχετικές σφραγίδες με 
ένδειξη, είτε «Αναλώσιμα», εάν πρόκειται για αγορά αναλώσιμων υλικών, είτε «Καταχωρίστηκε 
στο Μητρώο…, σελ. καθολικού…», εάν πρόκειται για αγορά περιουσιακών στοιχείων.  

Σύσταση: Το λογιστήριο να υιοθετήσει την πιο πάνω διαδικασία. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι η σφραγίδα με ένδειξη «Καταχωρίστηκε στο 
Μητρώο..., σελ. καθολικού...», έχει υιοθετηθεί από τον Ιανουάριο του 2020, ως μέρος της 
σχετικής διαδικασίας υποβολής διατακτικού προς το Λογιστήριο για πληρωμή. Ο Οργανισμός θα 
υιοθετήσει, το συντομότερο και τη σφραγίδα με ένδειξη "Αναλώσιμα", ως μέρος της διαδικασίας 
πληρωμών. 

4.14.3 Παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του 
Οργανισμού 

Δεν υπάρχει μηχανισμός, με τον οποίο να ενημερώνεται το λογιστήριο, σχετικά με το έτος 
απόκτησης και το αρχικό κόστος του εξοπλισμού που διαγράφεται, με αποτέλεσμα να μην 
παρουσιάζεται η ορθή εικόνα στις οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2018, ο Οργανισμός κατέχει έπιπλα, 
εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με συνολικό κόστος απόκτησης €1.225.684 και 
καθαρή λογιστική αξία €57.670, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν σε εξοπλισμό που 
αποκτήθηκε πέραν των 10 ετών προηγουμένως και πιθανότατα να έχει ήδη καταστραφεί. 

Σύσταση: Να καθοριστεί διαδικασία ενημέρωσης του λογιστηρίου, αναφορικά με το κόστος και 
τη συσσωρευθείσα απόσβεση του εξοπλισμού που διαγράφεται, έτσι ώστε να γίνονται οι 
ανάλογες εγγραφές στο λογιστικό σύστημα. 

Παράλληλα, μετά την ετήσια φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, το 
λογιστήριο, στον βαθμό του εφικτού, να συμφιλιώνει τα αποτελέσματα της απογραφής με τις 
οικονομικές καταστάσεις και να προχωρεί στις απαραίτητες διορθώσεις. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα εξετάσει μηχανισμούς 
ενημέρωσης του Λογιστηρίου, αναφορικά με το κόστος και την συσσωρευθείσα απόσβεση του 
εξοπλισμού που διαγράφεται, έτσι ώστε να γίνονται οι ανάλογες εγγραφές στο λογιστικό 
σύστημα του Οργανισμού. 

4.14.4 Αναβαλλόμενες δαπάνες 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, δαπάνες σε κτήρια που δεν ανήκουν στον Οργανισμό αλλά 
ενοικιάζονται, χρεώνονται στις αναβαλλόμενες δαπάνες και αποσβένονται ανάλογα με την 
περίοδο του ενοικίου, ανεξάρτητα από το έτος κατά το οποίο διενεργήθηκαν. Δηλαδή, δαπάνες 
που διενεργήθηκαν σε ένα κτήριο, του οποίου η περίοδος ενοικίου είναι 10 χρόνια, θα 
αποσβεστούν κατά 10%, ανεξάρτητα εάν αυτές διενεργήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο ενοικίασης 
ή τον τελευταίο. 

Σύσταση: Οι δαπάνες να αποσβένονται ανάλογα με το υπόλοιπο της περιόδου του ενοικίου και 
ανάλογα με τον χρόνο που διενεργήθηκαν. 

4.15 Αναλογιστική μελέτη 

Στις 15.12.2017 εκδόθηκαν οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2017 (ΚΔΠ 433/2017), βάσει των οποίων ιδρύθηκε Σχέδιο Συντάξεων για τους υπαλλήλους 
του Οργανισμού. Με βάση την πιο πάνω εξέλιξη, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν ενέργειες για 
εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 
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συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών 
του υποχρεώσεων. Παρόλο που ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι το θέμα επρόκειτο να 
προωθηθεί, εντούτοις δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες. 

Σύσταση: Να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για διενέργεια αναλογιστικής μελέτης, με 
σκοπό την κατάλληλη παρουσίαση των υποχρεώσεων του Οργανισμού στις οικονομικές του 
καταστάσεις.  
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Παρόλο που γενικά παρατηρείται βελτίωση, εντοπίστηκαν και πάλι λάθη, αδυναμίες και 
παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στην καταβολή 
χορηγιών προς τους διάφορους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται, σε όλες τις 
περιπτώσεις, η κανονικότητα των δαπανών ή/και τα συμφέροντα του Οργανισμού. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΝΕΚ/01/2021 

 
 

30 
 

6. Γενικές συστάσεις 

Ο Οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει την κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα 
συμφέροντά του και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και των κανόνων που ο 
ίδιος καθορίζει για την καταβολή χορηγιών. 


