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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΙΣΟΚ Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου 

ΣΟΝΚ Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου 

ΥΠΠΑΝ Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
 

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. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 

αδικήματος. Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς 

και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 

προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 

Έκθεσης.  
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1. Εισαγωγή 

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ΙΣΟΚ) συστάθηκε στις 27.10.2006 ως Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 63.727, ημερ. 

3.5.2006, με σκοπό να αναλάβει από 1.1.2007 τη λειτουργία της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου και της 

Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, και διέπεται από τις πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.104(Ι)/2017). Επιπρόσθετα, με την απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, αρ. 66.874, ημερ. 27.2.2008, το Ίδρυμα ανέλαβε τη λειτουργία του Κέντρου Μουσικής 

Πληροφόρησης.  

Οι σκοποί του ΙΣΟΚ είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης της ορχηστρικής 

μουσικής και η αναβάθμιση της μουσικής ζωής και μουσικής παιδείας του τόπου και η περαιτέρω 

εμπλοκή της κοινωνίας στις μουσικές δραστηριότητες.  Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Κατά το 2019, το ΙΣΟΚ απασχολούσε 54 άτομα, από τα οποία τα δύο απασχολούνταν με καθεστώς 

αορίστου χρόνου, ενώ για τα υπόλοιπα 52 το Ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το καθεστώς 

εργοδότησής τους. 

Τα έσοδα του ΙΣΟΚ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από κρατική χορηγία και συνοψίζονται πιο 

κάτω: 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 2.925.004 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 2.699.000 

Δαπάνες εντός φορολογίας 2.980.030 

Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (55.026) 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από το ΙΣΟΚ και συνάδουν με τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 

Ποσοστό αδαπάνητων 
ποσών/(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Λειτουργικά έξοδα* 76.211 123.604 (47.393) (62,2) 

Μισθοί  2.066.632 2.017.410 49.222 2,4 

Συμφωνική Ορχήστρα 370.450 384.140 (13.690) (3,7) 

Συμφωνική 
Ορχήστρα νέων  

150.014 217.972 (67.958) (45,3) 

Μουσική Ακαδημία 124.386 130.793 (6.407) (5,2) 

Διαχείριση θεάτρου 
Παλλάς 

68.000 97.553 (29.553) (43,5) 

Σύνολο 2.855.693 2.971.472 (115.779) (4,05) 

* Δεν περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις 

2.2. Δαπάνες προσωπικού 

2.2.1. Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 50 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.874.862 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  37.497 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων     

37.497 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων 

38.724 

2.2.2. Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 1 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   €21.098 
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2.2.3. Ωφελήματα προσωπικού  

 € 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους 57.659 

Ταμείο Προνοίας 3.702 

Σύνολο 61.361 

Τα πιο πάνω στοιχεία που αφορούν στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού και σε Δαπάνες 

Προσωπικού,  λήφθηκαν από το ΙΣΟΚ. Δεν διενεργήθηκε πρόσθετος έλεγχος από την Υπηρεσία 

μας, πέρα από τον έλεγχο που διενήργησε στις οικονομικές καταστάσεις ο ιδιώτης εξωτερικός 

ελεγκτής. 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από το ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο 

Yiallourides & Partners Ltd ως ανάδοχος σύμβασης για τον έλεγχο των πιο πάνω οικονομικών 

καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς  τη Διοίκηση του Ιδρύματος ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες εξωτερικούς 

ελεγκτές, ως αναδόχους σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  Τα κύρια 

θέματα που αναφέρονται σε αυτήν είναι τα ακόλουθα:  

 Δεν εντοπίστηκε ασφαλιστική κάλυψη για τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που βρίσκεται στην 

κατοχή του Ιδρύματος, μη περιλαμβανομένων των μουσικών οργάνων για τα οποία 

εφαρμόζεται ξεχωριστό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Επίσης, το κινηματοθέατρο Παλλάς, του 

οποίου η λειτουργία έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

(μετέπειτα Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)) προς το 

Ίδρυμα, δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι πυρός και φυσικών καταστροφών. 

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως το Ίδρυμα μεριμνήσει για την ασφάλιση όλων των 

περιουσιακών του στοιχείων περιλαμβανομένου του κινηματοθεάτρου Παλλάς. 

 Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι από 24.11.2020 

έχουν ασφαλιστεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στο 

κινηματοθέατρο Παλλάς, στα γραφεία του Ιδρύματος και στις αίθουσες που λειτουργεί η 

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) και πρόσθεσε ότι υπάρχει ασφάλεια αστικής 

ευθύνης για το κοινό και τους εργαζομένους του κινηματοθεάτρου Παλλάς. 

 Το Ίδρυμα δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) παρά το 

γεγονός ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων τιμολογήσεων και εισπράξεων του ξεπερνά το 

όριο εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα από 

οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ασκείται από 

έμμισθο προσωπικό, δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική 

νομοθεσία.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως το Ίδρυμα αποταθεί στην Υπηρεσία ΦΠΑ για την 

εξασφάλιση σχετικής γνωμάτευσης ως προς το ζήτημα της εγγραφής του στο Μητρώο ΦΠΑ. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι την 1.12.2020 το 

Ίδρυμα ζήτησε σχετική γνωμάτευση από τον Έφορο Φορολογίας. 

 Το Ίδρυμα δεν καταβάλλει οποιοδήποτε φόρο θεάματος αναφορικά με παραστάσεις που 

πραγματοποιούνται, είτε από το ίδιο είτε από τρίτους, εντός του κινηματοθεάτρου Παλλάς. 
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 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως το Ίδρυμα συμμορφώνεται με τους σχετικούς 

κανονισμούς του Δήμου Λευκωσίας αναφορικά με την επιβολή και είσπραξη του φόρου 

θεάματος.  

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι από 1.9.2020 το 

Ίδρυμα καταβάλλει φόρο θεάματος στον Δήμο Λευκωσίας για όλες τις συναυλίες της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 

 Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η διαχείριση του Κέντρου Μουσικής 

Πληροφόρησης, το οποίο μέχρι το 2013 υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

(μετέπειτα ΥΠΠΑΝ) ανατέθηκε στο ΙΣΟΚ. Ο ρόλος του Ιδρύματος περιορίζεται στην 

εκταμίευση χρημάτων κατόπιν οδηγιών των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και την παροχή 

λογιστικών υπηρεσιών  προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για την λογιστική καταχώρηση των 

δραστηριοτήτων των προγραμμάτων. Για τις πιο πάνω υπηρεσίες, το Ίδρυμα χρεώνει ετήσια 

δικαιώματα ύψους €2.000 χωρίς την ύπαρξη γραπτής συμφωνίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων και χωρίς να εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο. Επίσης η καθυστέρηση στην 

παραχώρηση στο Ίδρυμα των χορηγιών του Κέντρου έχει ως  αποτέλεσμα την έμμεση 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου από πόρους του Ιδρύματος και την 

επιβάρυνση των ταμειακών διαθεσίμων του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι κατά 

τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατή η παραχώρηση σχετικής κατάστασης από το ΥΠΠΑΝ για 

σκοπούς συμφιλίωσης με το υπόλοιπο του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης στους 

λογαριασμούς του Ιδρύματος στις 31.12.2019.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως   το Ίδρυμα  εκδίδει νόμιμο τιμολόγιο για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει προς το Κέντρο και να γίνει γραπτή συμφωνία όσον αφορά στο 

ύψος των χρεώσεων και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Επίσης έγινε εισήγηση για 

τερματισμό της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου από πόρους του 

Ιδρύματος και την εξασφάλιση, από το ΥΠΠΑΝ, στοιχείων που αφορούν στο Κέντρο 

Μουσικής Πληροφόρησης για σκοπούς συμφιλίωσης με τα αρχεία του Ιδρύματος. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι από 1.1.2021 το 

Ίδρυμα δεν είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης. 

 Τα έσοδα καταχωρούνται στο Γενικό Καθολικό με βάση την ημερομηνία είσπραξης και όχι 

την ημερομηνία τιμολόγησης ενώ δεν εκδίδονται πάντα τιμολόγια και αποδείξεις 

εισπράξεων για τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες 

αναγνωρίζονται με βάση την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων και εκδίδονται 

αποδείξεις είσπραξης για όλες τις εξοφλήσεις τιμολογίων. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το Ίδρυμα έχει 

συμμορφωθεί με τη σύσταση. 
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5. Έκθεση ευρημάτων ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας  

Τα ευρήματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΙΣΟΚ παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

Ειδική Έκθεση αρ. ΙΣΟΚ/01/2021, ημερ. 23.3.2021. Συνοπτικά, τα σημαντικότερα ευρήματα του 

ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Το ΔΣ με απόφασή του, ημερ. 3.7.2019, ενέκρινε την τροποποίηση στο Καταστατικό του 

Ιδρύματος, αναφορικά με τη σύνθεση του ΔΣ, ώστε να μην συμμετέχουν τα δύο ex officio 

Μέλη.  Παρόντα στη συνεδρία ήταν οκτώ από τα εννέα μέλη του ΔΣ τα οποία και ψήφισαν 

υπέρ της τροποποίησης. Στο Καταστατικό του Ιδρύματος αναφέρεται ότι για την 

τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η συγκέντρωση εννέα ψήφων του ΔΣ.  

 Εισηγηθήκαμε την εξασφάλιση νομικής γνωμάτευσης κατά πόσο η απόφαση για 

τροποποίηση του Καταστατικού είναι νομότυπη.  

 Το ΥΠΠΑΝ, στα πλαίσια της διαδικασίας παραχώρησης της κρατικής χορηγίας για το 2019, 

αναγνώρισε την αναγκαιότητα για επεξεργασία Σχεδίου Χρηματοδότησης (Funding 

Agreement), στο πλαίσιο του οποίου να γίνεται με εξορθολογισμένο τρόπο η καταβολή της 

χορηγίας, βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων.  Το ΥΠΠΑΝ δεν προχώρησε στην 

ετοιμασία του Σχεδίου, αφού το ΙΣΟΚ από την 1.1.2020 έχει μεταφερθεί κάτω από το 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 Εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Οικονομικών προβεί στην ετοιμασία Σχεδίου 

Χρηματοδότησης και σε αξιολόγηση των διαδικασιών του Ιδρύματος.   

 Ο στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος για αύξηση των ιδίων εσόδων και μείωση στην 

εξάρτηση από την κρατική χορηγία δεν έχει επιτευχθεί. Το 2019 το Ίδρυμα έλαβε κρατική 

χορηγία ύψους €2.699.000, που αντιστοιχεί στο 92,3% των συνολικών εσόδων.  

 Παρατηρήθηκαν κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του 

ΔΣ και στην τήρηση των πρακτικών. 

 Εισηγηθήκαμε την τήρηση λεπτομερών πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και την 

κατάλληλη αρίθμησή τους, την ετοιμασία ημερήσιας διάταξης, την υπογραφή των 

πρακτικών αρμοδίως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, την πραγματοποίηση 

συνεδριάσεων του ΔΣ μόνο όταν υπάρχει απαρτία και την έγκαιρη επικύρωση των 

πρακτικών.  

 Δεν έχουν ετοιμαστεί Κανονισμοί που να ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και να 

καθορίζουν τις αρμοδιότητες και λοιπούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης του 2006 ενώ οι Οικονομικοί Κανονισμοί 

δεν έχουν εγκριθεί από το ΔΣ.  

 Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία και έγκριση των πιο πάνω Κανονισμών, το συντομότερο 

δυνατόν. 
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 Λόγω διαχρονικών λανθασμένων χειρισμών των διαδοχικών ΔΣ του Ιδρύματος, το καθεστώς 

εργοδότησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΣΟΝΚ και του Επιμελητή ΣΟΝΚ μετατράπηκε 

από ορισμένης διάρκειας σε αορίστου χρόνου. 

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες σε θέματα προσωπικού που αφορούν, μεταξύ άλλων, 

στην παραχώρηση μηνιαίων επιδομάτων και επιδομάτων οδοιπορικών, τη διοικητική δομή 

του Ιδρύματος, την αξιολόγηση του προσωπικού και τη μη ανανέωση των Συλλογικών 

Συμβάσεων του Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού και των Μουσικών της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, οι οποίες έληξαν στις 31.12.2012 και 31.12.2010, 

αντίστοιχα. 

 Η απαλλαγή των διδάκτρων της Μουσικής Ακαδημίας, που παραχωρείται στο ποσό που 

αναλογεί στους μαθητές, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικονομική δυσκολία στην 

αποπληρωμή, βασίζεται στην προσκόμιση βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, που αφορούν μόνο στον ένα γονέα, με αποτέλεσμα το 2019 να παραχωρηθεί 

απαλλαγή των διδάκτρων σε μια περίπτωση, όπου το συνολικό οικογενειακό εισόδημα 

ήταν περίπου €58.000.  

 Εισηγηθήκαμε να ζητείται η υποβολή βεβαιώσεων αναφορικά με το συνολικό 

οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε 

άλλα εισοδήματα.  

 Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με συγκεκριμένο δικηγορικό 

γραφείο διακόπηκε από το Ίδρυμα ένα μήνα μετά την ανανέωσή της. Στη συνέχεια 

υπογράφηκε Επιστολή Δέσμευσης με άλλο δικηγορικό γραφείο, χωρίς να υπάρχει σχετική 

απόφαση του ΔΣ. Η εν λόγω Δέσμευση υπογράφτηκε από μη εξουσιοδοτημένο μέλος του 

ΔΣ, ενώ δεν περιλαμβάνονται βασικές πρόνοιες, όπως ρήτρες καθυστέρησης, τερματισμός 

της σύμβασης και διακανονισμός διαφορών.  

 Το Ίδρυμα δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των 

ετήσιων συναλλαγών του ξεπερνά το όριο εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, καθώς και ότι το 

Ίδρυμα λαμβάνει υπηρεσίες από το εξωτερικό, για τις οποίες εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη των υπηρεσιών.  

 Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα αποταθεί στο Τμήμα Φορολογίας, για να διευκρινιστεί 

κατά πόσο έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.  

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες αναφορικά με τη διεξαγωγή συναυλίας με Ελληνίδα 

καλλιτέχνιδα, όπως, αυθαίρετες ενέργειες μελών του ΔΣ και μη έγκριση του ΔΣ για την 

επιλογή της καλλιτέχνιδας, καθώς και με προγραμματιζόμενη συναυλία (η οποία δεν 

πραγματοποιήθηκε) με άλλο Έλληνα καλλιτέχνη.  

 Εισηγηθήκαμε όπως τα μέλη του ΔΣ μην προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων, χωρίς την εκ 

των προτέρων έγκριση του ΔΣ, το Ίδρυμα να συνάπτει συμφωνίες με γνώμονα την 

αύξηση των εσόδων του και να μην δεσμεύεται με την ανακοίνωση εκδηλώσεων πριν την 

υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.  
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 Το Ίδρυμα δεν προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή του Φόρου Καλλιτεχνών στο Τμήμα 

Φορολογίας, με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να επιβαρύνεται με τόκο. 

 Εισηγηθήκαμε την έγκαιρη καταβολή του φόρου, ως οι πρόνοιες του περί Φορολογίας 

του Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/2002.  
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