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1. Σύνοψη 

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 12(3) του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου 
(Ν.87/89), καθώς επίσης και του άρθρου 109(3) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), διενεργήθηκε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΚΥΠΕ) διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης για το έτος 2018. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα εξής: 

 Το 2018, το ΚΥΠΕ πλήρωσε €52.417 ως αποζημίωση κυριακάτικης εργασίας, καθότι η Κυριακή 
δεν περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων που εργάζονται με το 
σύστημα βάρδιας. 

΄Εγινε εισήγηση όπως η βάρδια της Κυριακής να περιληφθεί στο πενθήμερο πρόγραμμα των 
υπαλλήλων. 

 Μη έγκαιρη υποβολή αδειών ανάπαυσης και μη υπογραφή του χειρόγραφου «Μητρώου 
Παρουσιών» από όλο το προσωπικό, για έλεγχο του χρόνου προσέλευσης/αποχώρησής του 
από την εργασία του. 

Υποδείξαμε ότι το προσωπικό οφείλει να συμπληρώνει έγκαιρα τις άδειες ανάπαυσης του και 
ότι το ΚΥΠΕ οφείλει να ασκεί έλεγχο για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό. 

 Μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή, πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, που 
αναφερόταν στην προκήρυξη της θέσης και τροποποίηση του εν λόγω όρου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) εκ των υστέρων, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Παραχώρηση, βάσει της 
σύμβασης που υπογράφηκε, άδειας ανάπαυσης στον Διευθυντή 29 ημερών ετησίως, αντί 20 
ημερών που παραχωρούνται σε αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/ Γενικών Διευθυντών σε 
άλλους οργανισμούς, αφού στην προκήρυξη της θέσης δεν έγινε αναφορά στον αριθμό των 
ημερών της ετήσιας άδειας ανάπαυσης και άδειας ασθενείας, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του 
Νόμου 115/1990.  

Υποδείξαμε ότι η μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή δεν είναι σύννομη και έγινε 
εισήγηση όπως το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του 
καταβλήθηκαν. 

 Για τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), από 
δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι οι υπηρεσίες που 
προσφέρει δεν ετοιμάζονται κατά τον εργάσιμο χρόνο του στο ΚΥΠΕ, ως η συμφωνία μεταξύ 
ΡΙΚ και ΚΥΠΕ διαλαμβάνει. 

 Μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Το ύψος του ποσού των 
χρεωστών στις 31.12.2018 ανερχόταν σε €110.515. 

΄Εγινε εισήγηση όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από το ΚΥΠΕ για την είσπραξη των 
οφειλόμενων ποσών. 

 Η απόφαση για εκμίσθωση κρατικής γης για την ανέγερση κτηρίου δεν αποτέλεσε την πιο 
οικονομική, πιο αποδοτική καθώς και την πιο αποτελεσματική επιλογή. Από τις 5.11.2007 μέχρι 
τις 16.11.2019, καταβλήθηκε συνολικό ποσό €394.948 για την εκμίσθωση της γης και 
επιπρόσθετο ποσό €141.871 για τη μελέτη, ετοιμασία σχεδίων, την εξασφάλιση των αναγκαίων 
αδειών για το εν λόγω κτήριο και άλλα επιμέρους έξοδα. Δεν έχει επανεξεταστεί ακόμα η 
αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης και ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα. Ως εκ τούτου ενώ 
η διαδικασία άρχισε το 2007, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί η ανέγερση του κτηρίου. 

΄Εγινε σύσταση όπως επανεξεταστεί η αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης. 
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2. Εισαγωγή 

Το ΚΥΠΕ συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 1989, δυνάμει του περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου (Ν.87/89) και παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά 
με την Κύπρο. Το ΔΣ του ΚΥΠΕ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι Μέλη, ενώ τις υπηρεσίες του 
στελεχώνει υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Νόμου, οι αρμοδιότητες του ΚΥΠΕ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

«α. συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν 
σύνταξιν ειδήσεων·  

β.  θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του 
ΔΣ τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας 
χρησιμοποιήσουν· 

γ.  μεταδίδει και εκδίδει στη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά 
δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και παραστάσεις, ηχογραφημένες ή 
οπτικογραφημένες ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που ενδέχεται να 
επικρατήσει στη δημοσιογραφική κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας· και 

δ. συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών·  

ε.  προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία».   
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/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(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικού 
Οργανισμού και Κρατικής Επιχείρησης. 

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης, Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων. 

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. 

3.2 Σκοπός του Ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου αποτελεί η εξέταση κατά πόσο το ΚΥΠΕ χρησιμοποιεί τους 
διαθέσιμους πόρους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο 
εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές. 

3.3 Ερωτήματα Ελέγχου 

α. Κατά πόσο το ΚΥΠΕ διαχειρίζεται τους διαθέσιμούς του πόρους κατά τρόπο οικονομικό, 
αποδοτικό και αποτελεσματικό. 

β. Κατά πόσο η εκμίσθωση κρατικής γης, για την ανέγερση κτηρίου για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του ΚΥΠΕ, αποτελεί την πιο οικονομική, πιο αποδοτική, καθώς και την πιο 
αποτελεσματική επιλογή μέσα στα πλαίσια των πιο κάτω: 

 Kαθορισμός κατάλληλων απαιτήσεων από το ΚΥΠΕ για σχεδιασμό και ανέγερση του 
κτηρίου. 

 Τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών για μελέτη και κατασκευή του κτηρίου στα πλαίσια 
των αρχών χρηστής  διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας. 

 Συμμόρφωση με σχετικές νομοθεσίες και Κανονισμούς περί Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΚΥΠΕ. 

 Διαδικασία εκμίσθωσης της κρατικής γης και επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού. 
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 Μεγιστοποίηση της απόδοσης της διαθέσιμης κρατικής γης και ενοικίασης του χώρου για 
άλλη χρήση. 

 Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να είναι εντός των χρονικών πλαισίων που τέθηκαν από το 
ΚΥΠΕ για ανέγερση του κτηρίου. 

3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα Ελέγχου 

α.  Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 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.   

β. 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: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

γ. 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. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 
διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας 
εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την 
επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΕ/01/2020 

  

5 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες 
πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, 
οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα 
παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και 
του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να διεξαχθούν ως 
ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου 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 δημοσίων αξιωματούχων. Σύμφωνα 
με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η 
συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από τις παραμέτρους της 
οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να 
επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΚΥΠΕ, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη 
Διεύθυνση και το προσωπικό του ΚΥΠΕ. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Πρόεδρο και στα Μέλη 
του ΚΥΠΕ και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.5 Κριτήρια Ελέγχου 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι διαχειριστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν την εξέταση 
προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί 
κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό. 

Όσον αφορά στους ελέγχους συμμόρφωσης, αυτοί διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι 
δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές ή  κανόνες που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρχές ή/και κανόνες αυτοί είναι: 

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

 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. 

 Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος (Ν.87/89) και οι δυνάμει αυτού 
εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι. 

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 
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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 Προσωπικό 

4.1.1 Αποζημίωση κυριακάτικης εργασίας 

Η αποζημίωση κυριακάτικης εργασίας, η οποία το 2018 ανήλθε σε €52.417, αφορά σε υπερωρίες 
για την κάλυψη της κυριακάτικης βάρδιας, αφού η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στο πενθήμερο 
πρόγραμμα των υπαλλήλων, καθώς το ωράριο των υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα 
βάρδιας κατανέμεται σε 5 μέρες από Δευτέρα έως Σάββατο. 

Στον Προϋπολογισμό του ΚΥΠΕ αναφέρεται ότι, «η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης 
που καταβάλλεται στο προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά 
τις Κυριακές, όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου 
εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους, καθορίζεται στο 1:0,85 για κάθε ώρα απασχόλησης». 
Σημειώνεται ότι το προσωπικό του ΚΥΠΕ που εργάζεται τις Κυριακές αποζημιώνεται πάντα 
υπερωριακά με 1:1,7. Η διευθέτηση αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ΚΥΠΕ και των συντεχνιών 
στις 4.7.2013. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το ΚΥΠΕ μελετήσει το ενδεχόμενο η βάρδια την Κυριακή να 
περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, ώστε να μην καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου με υπερωρίες.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ υποστηρίζει ότι η βάρδια της Κυριακής δεν μπορεί να 
περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, λόγω του ότι το ΚΥΠΕ είναι 
υποστελεχωμένο. Όπως μας ανέφερε, η εργασία στο ΚΥΠΕ είναι πενθήμερη, σε εξαήμερη βάση 
και όσοι εργάζονται το Σάββατο δικαιούνται μία ρεπό εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο το προσωπικό εργασίας. Σε περίπτωση, πρόσθεσε, 
που και η Κυριακή θεωρηθεί κανονική εργάσιμη ημέρα, τότε θα διπλασιάζεται ο αριθμός των 
εργαζομένων που θα απουσιάζουν από τις βάρδιες τις καθημερινές που είναι οι πλέον 
παραγωγικές για το ΚΥΠΕ ημέρες. 

4.1.2 ΄Ελεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης 
τους από αυτήν 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 48 των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1990 «οι υπάλληλοι θα υπογράφουν κατά την προσέλευση και 
αποχώρησή τους από την εργασία ειδικό βιβλίο παρουσιών».   

Αναφορικά με τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, παρατίθενται τα πιο κάτω: 

α. Στο ΚΥΠΕ τηρείται  χειρόγραφο «Μητρώο Παρουσιών», στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, το οποίο χρησιμοποιεί όλο 
το προσωπικό εκτός από τον Διευθυντή του ΚΥΠΕ.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 των 
πιο πάνω Κανονισμών, «υπάλληλοι» σημαίνει τα απασχολούμενα από το ΚΥΠΕ πρόσωπα σε 
μόνιμη ή προσωρινή θέση ή αξίωμα στο ΚΥΠΕ, περιλαμβανομένων και των προσλαμβανομένων 
με σύμβαση και των αναπληρούντων θέση.   

β. Στις 19.8.2019 (ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου) υπέγραψαν στο μητρώο 10 από τους 33 
υπαλλήλους. Από τα 23 άτομα που δεν υπέγραψαν, τα 19 ήταν με άδεια (για 13 άτομα 
εντοπίστηκαν συμπληρωμένα έντυπα άδειας ανάπαυσης, 2 άτομα είχαν time off και για 4 άτομα 
γίνεται αναφορά στο μητρώο ή στο πρόγραμμα βάρδιας ότι την ημέρα αυτή ήταν με άδεια χωρίς 
να εντοπιστεί συμπληρωμένη άδεια ανάπαυσης), 1 άτομο βρισκόταν με απόσπαση στο 
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Υπουργείο Εξωτερικών (σε Γενικό Προξενείο), ενώ για 3 άτομα δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε 
στοιχείο σχετικά με τον λόγο μη συμπλήρωσης του μητρώου. 

Σύσταση: Το προσωπικό του ΚΥΠΕ οφείλει να συμπληρώνει έγκαιρα τις άδειες ανάπαυσης και 
το ΚΥΠΕ οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου και τη συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες των προαναφερόμενων πιο πάνω Κανονισμών.   

Όπως μας ενημέρωσε το ΚΥΠΕ, το ΔΣ έχει ήδη προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για 
προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης. 

4.1.3 Νέο Οργανόγραμμα 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του ΔΣ, ημερ. 17.7.2018, ο Διευθυντής παρουσίασε στο ΔΣ το νέο 
προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΚΥΠΕ, το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ. Στα πρακτικά αναφερόταν 
ότι στο νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνονται νέες θέσεις εργασίας και επαναφορά παλαιότερων 
που είχαν καταργηθεί. 

Παρόλο που κατά τη διάρκεια του ελέγχου το εν λόγω οργανόγραμμα ζητήθηκε, εντούτοις δεν 
μας δόθηκε, και ως εκ τούτου ζητήσαμε  όπως αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς πληροφόρησε ότι το νέο οργανόγραμμα συζητήθηκε σε 
συνεδρίες του ΔΣ του ΚΥΠΕ, όμως ακόμη να ολοκληρωθεί στις λεπτομέρειές του και όταν θα είναι 
έτοιμο θα σταλεί στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για έγκριση και θα κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία μας.  

4.1.4 Διορισμός Διευθυντή ΚΥΠΕ 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αρ. 82.537, ημερ. 3.5.2017, ενέκρινε, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 3(3) των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Γενικών Διευθυντών) Νόμων,  την απόφαση του ΔΣ του ΚΥΠΕ για διορισμό του Αν. Διευθυντή του 
ΚΥΠΕ στη θέση του Διευθυντή του ΚΥΠΕ, για περίοδο πέντε χρόνων. Σύμφωνα με τους όρους 
προκήρυξης της θέσης και το σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή, η θέση είναι με σύμβαση, στη 
μισθολογική κλίμακα  Α15. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ, με επιστολή του προς τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), ζήτησε όπως ο Αν. Διευθυντής του ΚΥΠΕ ενταχθεί στην 
ανάλογη βαθμίδα της θέσης του Διευθυντή, ώστε να διατηρήσει τον μισθό που λάμβανε ως 
Αρχισυντάκτης στο ΚΥΠΕ, στην κορυφή της κλίμακας Α13(ii), δηλαδή στα €5.839 μικτό μηνιαίο 
μισθό, αντί τα €5.393 μικτό μηνιαίο μισθό που ήταν ο αρχικός μισθός της κλίμακας Α15, που 
καθοριζόταν στην προκήρυξη της θέσης. Σημειώνεται ότι, επειδή το εν λόγω άτομο εκτελούσε 
καθήκοντα Αν. Διευθυντή λάμβανε, εκτός από τις €5.839 μικτό μηνιαίο μισθό, επιπλέον €100 
μηνιαίως ως επίδομα φιλοξενίας και επιπρόσθετα πληρωνόταν από το ΚΥΠΕ ο λογαριασμός του 
κινητού του τηλεφώνου. Ο Διευθυντής του ΤΔΔΠ σε απαντητική επιστολή του, ημερ. 7.5.2017, 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΥΠΕ, ότι ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει, με βάση τον 
Κανονισμό 24(2) των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 186/90), τη σύμφωνο γνώμη του για τη μισθοδοτική τοποθέτηση του εν λόγω 
ατόμου, στο σημείο της μισθολογικής κλίμακας Α15, που αντιστοιχεί στην κορυφή της 
μισθολογικής κλίμακας Α13(ii), δηλαδή εκτός βαθμίδας, στα €5.839 μικτό μηνιαίο μισθό. 

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, ο Αν. Διευθυντής παραιτήθηκε και έλαβε φιλοδώρημα ύψους 
€155.141 και από 1.6.2017 μηνιαία σύνταξη από το ΚΥΠΕ ύψους €2.755.  

Στις 16.6.2017, ο Πρόεδρος του ΚΥΠΕ υπέγραψε σχετική σύμβαση εργοδότησης με τον Αν. 
Διευθυντή, για εργοδότησή του στη θέση του Διευθυντή, από την 1.6.2017 με τον πιο πάνω 



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΕ/01/2020 

  

9 

μηνιαίο μικτό μισθό πλέον ετήσιο επίδομα φιλοξενίας €1.200 και καταβολή του λογαριασμού του 
κινητού του τηλεφώνου από μέρους του ΚΥΠΕ.  

Σχετικά με τον διορισμό του Διευθυντή, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Θεωρούμε ότι η μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή, πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, 
δεν είναι σύννομη. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κανονισμό 24(2), ο 
οποίος προνοεί ότι «Κατά τον διορισμό υπαλλήλου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, να τοποθετεί αυτόν σε οποιοδήποτε σημείο της 
μισθολογικής κλίμακας, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του». Ο Κανονισμός 24(2) της 
Κ.Δ.Π. 186/90 βασίζεται στον περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμο (αρ. 87/1989) και δεν 
μπορεί να γίνεται επίκλησή του από τον Υπουργό Οικονομικών, για την αμοιβή του Διευθυντή 
του ΚΥΠΕ. Όπως αναφέρει και ο Γενικός Εισαγγελέας, στη γνωμάτευσή του, ημερ. 14.3.2017, 
«Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση 
Δημοκρατία Vs Υπουργικού Συμβουλίου και ΚΥΠΕ(2011) 3 ΑΑΔ 389, στην περίπτωση διορισμού 
Γενικού Διευθυντή στο ΚΥΠΕ εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Νόμου 115/90 και όχι του περί 
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου του 1989 (Νόμος αρ. 87/89)».  

Σημειώνεται επίσης ότι, ο Ν.115/1990 τροποποιήθηκε με την προσθήκη στο άρθρο 2 του ορισμού 
«Γενικός Διευθυντής». «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει Γενικό Διευθυντή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου και περιλαμβάνει τον ανώτατο εκτελεστικό λειτουργό του, με οποιοδήποτε 
άλλο τίτλο, εφόσον αυτός κατέχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση σ΄ αυτό.  Συνεπώς, εφόσον 
σύμφωνα με τον Νόμο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ν.87/1989 άρθρο 9(2)), ο 
Διευθυντής εξακολουθεί να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό του, ο διορισμός του διέπεται 
από τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο 
(Ν.115/1990).   

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του Ν.115/90, «Οι όροι εργασίας του Γενικού 
Διευθυντή καθορίζονται από το Συμβούλιο και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, το οποίο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να τους διαφοροποιήσει». Το 
εδάφιο 6 του πιο πάνω άρθρου προνοεί ότι «Οι όροι εργασίας του Γενικού Διευθυντή 
περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης, όσο και στην προσφορά του οικείου Συμβουλίου 
προς το πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί ο διορισμός, δυνάμει του εδαφίου (3) και το πρόσωπο 
αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί τον διορισμό και να υπογράψει τη σύμβαση, είτε να μην 
αποδεχθεί τον διορισμό».  

Στην προκειμένη περίπτωση, οι όροι εργασίας του Διευθυντή  τροποποιήθηκαν από το ΔΣ εκ των 
υστέρων, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με την προσθήκη της παραγράφου 6, η οποία 
αναφέρει ότι «Με βάση την επιστολή του ΤΔΔΠ, ημερ. 7.5.2017 και τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Οικονομικών, ο Διευθυντής θα τοποθετηθεί στο σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας 
Α15 που αντιστοιχεί στην κορυφή της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii), δηλαδή εκτός βαθμίδας, 
στα 51.327,13 ευρώ βασικό μισθό από 1.6.2017».  

Πέραν του θέματος νομιμότητας που εγείρεται, θεωρούμε απαράδεκτο ότι, κατά τη λήψη της 
σχετικής απόφασης, ότι δήθεν δεν θα έπρεπε ο μισθός του Αν. Διευθυντή να μειωθεί σε σχέση με 
προηγουμένως, όταν ήταν υπάλληλος στην Κλίμακα Α13, αγνοήθηκε το γεγονός ότι πέραν του 
μισθού του λαμβάνει τώρα και σύνταξη ύψους €2.755. 

Σε κάθε περίπτωση εισηγηθήκαμε όπως το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον Διευθυντή όλα τα ποσά που 
παρανόμως του καταβλήθηκαν. 

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπογράφηκε, παραχωρείται στον Διευθυντή άδεια 
ανάπαυσης 29 ημερών ετησίως, σε σύγκριση με 20 ημέρες που παραχωρούνται σε αντίστοιχες 
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θέσεις Διευθυντών/Γενικών Διευθυντών σε άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στο ΡΙΚ. Σημειώνεται 
ότι, στην προκήρυξη δεν έγινε αναφορά στον αριθμό των ημερών της ετήσιας άδειας ανάπαυσης 
και άδειας ασθενείας, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Νόμου 115/1990. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς ενημέρωσε ότι το ζήτημα εγείρει νομικής φύσεως θέματα, τα 
οποία έχουν ήδη σταλεί στον νομικό σύμβουλο του ΚΥΠΕ, για την άποψή του, πριν το ΔΣ λάβει 
οποιαδήποτε απόφαση, η οποία και θα μας κοινοποιηθεί.  

4.2 Ανταποκριτές 

Στις 31.12.2018 απασχολούνταν 7 άτομα ως ανταποκριτές εξωτερικού, 4 άτομα ως ανταποκριτές 
εσωτερικού και 1 φωτογράφος με συνολική δαπάνη ύψους €154.418.  

4.2.1 Ανταποκριτής Χ 

Στις 31.10.2018, ο ανταποκριτής X απέστειλε στο ΚΥΠΕ επιστολή μέσω του δικηγόρου του, με την 
οποία ζήτησε όπως μετατραπεί σε εργαζόμενο αορίστου χρόνου.  

Το ΚΥΠΕ με επιστολή του στις 21.01.2019 γνωστοποίησε στον ανταποκριτή X ότι δεν μπορεί να 
διαφοροποιεί συμβόλαια εργασίας των ανταποκριτών, χωρίς την προκήρυξη προσφορών. Ως εκ 
τούτου, το ΔΣ του ΚΥΠΕ θα μελετούσε το θέμα με τους δικηγόρους του και θα τον ενημέρωνε για 
τις αποφάσεις του. 

Στις 26.3.2019, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, το ΚΥΠΕ ενημέρωσε τον ανταποκριτή X ότι το ΔΣ 
αποφάσισε όπως του παραχωρήσει αύξηση κατά 25% (από €1.000 μηνιαίως σε €1.250) με την 
υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών ανταποκριτή. 

Στις 28.3.2019, ο ανταποκριτής X απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΥΠΕ ότι δέχεται την 
αύξηση, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να προτίθεται να υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, εφόσον θεωρεί ότι η εξ αρχής σχέση μεταξύ εκείνου και του ΚΥΠΕ ήταν εργασιακή. 

Σημειώνεται ότι στις 27.3.2019, ο εν λόγω ανταποκριτής έκανε αίτηση για εργατική διαφορά στο 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και στις 5.7.2019 ο νομικός σύμβουλος του ΚΥΠΕ καταχώρισε 
Έγγραφο Εμφάνισης στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για την υπεράσπιση του ΚΥΠΕ. 
Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις εξελίξεις επί του θέματος.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς ενημέρωσε ότι το θέμα ευρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. 

4.2.2 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ  από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ 

Για το πιο πάνω θέμα σημειώθηκαν τα ακόλουθα: 

α. Στις 16.11.2016, το ΔΣ του ΚΥΠΕ, με βάση τον Κανονισμό 35 των Κανονισμών λειτουργίας 
του ΚΥΠΕ(Κ.Δ.Π. 186/90), παραχώρησε στον δημοσιογράφο, που κατέχει μόνιμη θέση Συντάκτη 
Κλ. Α8-Α10-Α11, άδεια επ΄αμοιβή για ιδιωτική απασχόληση στο ΡΙΚ υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
μεταξύ των οποίων η οποιαδήποτε συνεργασία με το ΡΙΚ να είναι εκτός ωραρίου εργασίας στο 
ΚΥΠΕ. 

β. Την 1.12.2016 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (Αναθεωρημένο) μεταξύ ΚΥΠΕ και ΡΙΚ που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της συνεργασίας στη σύνταξη ειδήσεων στην τουρκική 
και αγγλική γλώσσα, την αξιοποίηση από πλευράς ΡΙΚ του δημοσιογράφου του ΚΥΠΕ, για 
τουρκικά/τουρκοκυπριακά θέματα, για κάλυψη σημαντικών γεγονότων στα κατεχόμενα (ζωντανή 
σύνδεση μαζί του για σύντομες ανταποκρίσεις) και περαιτέρω αναλύσεις σε ενημερωτικές εκπομπές, 
περιλαμβανομένου του κύριου δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης. Αυτά θα εξαρτώνται και από τις 
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βάρδιες και τη διαθεσιμότητα του δημοσιογράφου. Η συνεργασία του ΡΙΚ με τον δημοσιογράφο θα 
διέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει το ΚΥΠΕ. 

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας δεν γίνεται αναφορά για επ’ αμοιβή αγορά 
υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. 

γ. Την 1.1.2017 υπεγράφη συμφωνία για την περίοδο 1.1.2017 - 30.6.2017, μεταξύ του ΡΙΚ και 
του δημοσιογράφου, ως παροχέα υπηρεσιών στο Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων, με αμοιβή 
€800 μηνιαίως, η οποία ανανεώθηκε για την περίοδο 1.1.2018 - 31.12.2018 και για την περίοδο 
1.1.2019 - 31.12.2019. Για την περίοδο 1.7.2017 - 31.12.2017 δεν μας προσκομίστηκε σχετική 
συμφωνία, παρόλο που ο εν λόγω «παροχέας» συνέχιζε τη συνεργασία του με το ΡΙΚ. 

δ. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι «η υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες ως ανταποκριτής 
ειδήσεων για κάλυψη και σχολιασμό εξελίξεων, δηλώσεων και αντιδράσεων στα κατεχόμενα για 
το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και τις ενημερωτικές ραδιοφωνικές ή/και τηλεοπτικές ή/και 
διαδικτυακές εκπομπές του ΡΙΚ.  Σημειώνεται ότι οι εν λόγω καλύψεις θα γίνονται εκτός των 
ωρών εργασίας του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ». 

ε. Στις 7.3.2017 υποβλήθηκε καταγγελία στην Υπηρεσία μας για τη νομιμότητα της 
απασχόλησης του εν λόγω δημοσιογράφου ταυτόχρονα στο ΚΥΠΕ και στο ΡΙΚ. Για τη διερεύνηση 
της καταγγελίας ζητήθηκαν σχετικά στοιχεία από το ΡΙΚ αναφορικά με τις ώρες 
εργασίας/μετάδοσης των ανταποκρίσεων στο ΡΙΚ.  Ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων του ΡΙΚ 
σε ηλεκτρονικό του μήνυμα, ημερ. 2.8.2017, μας παρέθεσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν, 
σημειώνοντας ωστόσο, μεταξύ άλλων, ότι:  

 Η καταγραφή που δόθηκε είναι ενδεικτική, στη βάση των λεγόμενων εικόνων 
εκπομπής που ετοιμάζονται ύστερα από κάθε εκπομπή.  Για να γίνει πλήρης 
καταγραφή, με το ακριβές κείμενο και την ακριβή ώρα μετάδοσης των 
ανταποκρίσεων-ειδήσεων, χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και σπατάλη πολλών 
εργατοωρών. 

 Δεν μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα για το αν συγκρούονται/ταυτίζονται με 
ώρες εργασίας του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ, προσθέτοντας ότι σημασία στην 
ετοιμασία μιας είδησης ανταπόκρισης, σχολίου δεν έχει το πότε μεταδίδεται, αλλά το 
πότε προετοιμάζεται. 

Η Υπηρεσία μας συμφώνησε με την πιο πάνω επισήμανση του Διευθυντή Ειδήσεων και 
Επικαίρων ΡΙΚ, και ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει κατά πόσο οι υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν ετοιμάζονται κατά τον εργάσιμο χρόνο του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ. 

Σύσταση: Στη συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο και τον Διευθυντή του ΚΥΠΕ, ημερ. 25.7.2017, 
εισηγηθήκαμε όπως, αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στον εν λόγω δημοσιογράφο, 
οι δύο Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο 
ΚΥΠΕ. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνήθηκε με το ΡΙΚ η υπογραφή νέας μεταξύ 
τους συμφωνίας. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το ΡΙΚ θα καταβάλλει στο ΚΥΠΕ την αμοιβή του 
δημοσιογράφου, ύψους €800 και επιπροσθέτως τις συνεισφορές του ΚΥΠΕ στα διάφορα ταμεία της 
Δημοκρατίας και το ΚΥΠΕ θα καταβάλλει στον δημοσιογράφο το ποσό των €800, αφαιρουμένων των 
νόμιμων εισφορών και συνεισφορών για τα διάφορα ταμεία της Δημοκρατίας.   
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4.3 Χρεώστες 

Σύμφωνα με κατάσταση που μας δόθηκε από το ΚΥΠΕ, στις 31.12.2018 οφειλόταν από 70 
χρεώστες το ποσό των €110.515. Στον πίνακα του Παραρτήματος 1 σημειώνονται οι χρεώστες 
που οφείλουν τα μεγαλύτερα ποσά.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις συμφωνίες που αφορούν σε πρόσβαση σε 
υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, προβλέπεται ότι η χρέωση για την τοποθέτηση διαφημιστικού banner στην 
ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ θα καταβάλλεται εντός 15 ημερών, το αργότερο, από την έκδοση του 
τιμολογίου και οι συνδρομητές για άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν να καταβάλλουν 
προκαταβολικά το ποσό της συνδρομής κάθε τρεις μήνες.  

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1696, ημερ. 
5.11.2012, ως γενική αρχή, τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται πριν την παροχή της υπηρεσίας.  Σε 
περιπτώσεις που τα έσοδα υπολογίζονται μετά την παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να 
προκαταβάλλεται το 90% του υπολογιζόμενου κόστους. Επίσης, σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπεται στον οικείο Νόμο ή Κανονισμούς, τα τέλη θεωρούνται άμεσα εισπρακτέα με την 
παροχή της υπηρεσίας.  

Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2009 μέχρι 2018 διακόπηκαν οι κωδικοί πρόσβασης στην 
υπηρεσία του ΚΥΠΕ σε 8 χρεώστες με συνολική οφειλή €25.130.  

Σύσταση: Το ΚΥΠΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη αποκλειομένων και 
δικαστικών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.  Σημειώνεται ότι η μη λήψη έγκαιρα 
μέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια εσόδων.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς ανέφερε ότι λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον δύο 
συνδρομητών και είναι σε συνεχή επαφή με τους συνδρομητές που δεν είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους, σε μια προσπάθεια εξόφλησης ή διακανονισμού εξόφλησης των οφειλών τους 
και το ΔΣ θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα λάβει σχετικές αποφάσεις. 

4.4 Εκκρεμή θέματα 

4.4.1  Έκτακτοι υπάλληλοι – Δημιουργία Ταμείου Προνοίας 

Το ΔΣ στη συνεδρία του, ημερ. 11.12.2012, αποφάσισε τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους 
έκτακτους αορίστου χρόνου. Το ΤΔΔΠ με επιστολή του, ημερ. 21.6.2012, αρχικά δεν συμφώνησε 
με τη δημιουργία του εν λόγω Ταμείου, καθότι στη Δημόσια Υπηρεσία σε τέτοιο Ταμείο 
εντάσσεται μόνο το τακτικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό (όχι όμως το έκτακτο). Ωστόσο, 
το ΤΔΔΠ με την επιστολή του, ημερ. 20.7.2015, διαφοροποίησε την αρχική του θέση και ανέφερε 
ότι δεν έχει ένσταση, εναλλακτικά, στην εφαρμογή Ταμείου Προνοίας, στη βάση συγκεκριμένων 
όρων/διατάξεων, οι οποίοι πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθούν με τις Συντεχνίες. Κατόπιν 
διαβουλεύσεων του ΚΥΠΕ με τις Συντεχνίες, ετοιμάστηκε Πρακτικό Συμφωνίας, το οποίο 
προβλέπει ότι η συνεισφορά του ΚΥΠΕ στο Ταμείο Προνοίας θα ανέρχεται σε 5% από 1.1.2014 και 
των εργαζομένων σε 5% με την υπογραφή της συμφωνίας. Το εν λόγω Πρακτικό στάληκε στο 
ΤΔΔΠ στις 17.5.2016 για εξέταση και το ΤΔΔΠ, με την επιστολή του, ημερ. 30.1.2017, εισηγήθηκε 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το ΚΥΠΕ και αποστάληκαν στις 
Συντεχνίες στις 20.2.2017 για να απαντήσουν κατά πόσο γίνονται αποδεκτές, ώστε να 
διευθετηθεί η υπογραφή της συμφωνίας. Μέχρι σήμερα το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς πληροφόρησε ότι οι Συντεχνίες δεν έχουν απαντήσει κατά πόσο 
αποδέχονται τις τροποποιήσεις που έκανε το ΤΔΔΠ στο Πρακτικό Συμφωνίας που είχαν οι ίδιες οι 
Συντεχνίες εισηγηθεί. Όπως μας ενημέρωσε, το ΚΥΠΕ αποδέχθηκε τις τροποποιήσεις του ΤΔΔΠ 
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και προφανώς, οι Συντεχνίες αναμένουν από την Κυβέρνηση οριστική ρύθμιση για Ταμεία 
Προνοίας των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε όλες τις Υπηρεσίες. 

4.4.2  Εκμίσθωση κρατικής γης για την ανέγερση κτηρίου 

Στις 5.11.2007, το ΚΥΠΕ συνήψε σύμβαση μίσθωσης κρατικής γης με το Υπουργείο Εσωτερικών, 
δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.084, ημερ. 28.2.2007, έναντι ετήσιου 
μισθώματος ύψους €55.359 (£32.400) για περίοδο 33 ετών, δηλαδή μέχρι 4.11.2040 (πρώτη 
περίοδος) για την ανέγερση κτηρίου. Στους όρους που διέπουν τη συμφωνία αναφέρεται ότι το 
ΚΥΠΕ θα πρέπει να ανεγείρει το κτήριο μέχρι τις 5.11.2012 ή και αργότερα σε άλλη ημερομηνία, 
την οποία ο ιδιοκτήτης θα εγκρίνει εγγράφως. Η πιο πάνω σύμβαση ακυρώθηκε και υπογράφηκε 
νέα σύμβαση μίσθωσης στις 17.11.2011, με αναθεώρηση του ετήσιου μισθώματος σε €21.112 και 
της προθεσμίας ανέγερσης του κτηρίου μέχρι τις 17.11.2016 ή και αργότερα σε άλλη ημερομηνία 
την οποία ο ιδιοκτήτης θα εγκρίνει εγγράφως. Στις 3.2.2012, εξασφαλίστηκε από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως πολεοδομική άδεια, με ισχύ 5 έτη και με δικαίωμα παράτασης μέχρι 
και 12 έτη.  

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, ημερ. 10.6.2013, το ΚΥΠΕ ζήτησε, με επιστολή του, ημερ. 31.7.2013, 
προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
αναστολής καταβολής του ετήσιου μισθώματος ύψους €21.112, καθώς επίσης και όπως παγώσει 
ο όρος ότι η ανέγερση πρέπει να ολοκληρωθεί σε περίοδο πέντε χρόνων που θα συμπληρωνόταν 
στις 17.11.2016. Τα αιτήματα του ΚΥΠΕ δεν έγιναν αποδεκτά, ωστόσο το Υπουργείο Εσωτερικών 
ανέφερε ότι «θα μπορούσε να δοθεί παράταση της προθεσμίας εάν αυτό καταστεί αναγκαίο». 

Στις 21.12.2015, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
Λευκωσίας, ενημέρωσε με επιστολή του προς το ΚΥΠΕ ότι προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση του 
καταβαλλόμενου μισθώματος από 17.11.2016. Όπως έχουμε ενημερωθεί, το νέο ετήσιο μίσθωμα δεν 
έχει ακόμα κοινοποιηθεί στο ΚΥΠΕ. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό ενοικίασης μέχρι 16.11.2019, ανήλθε στις €394.948. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2012 και 2013, πληρώθηκε  ποσό ύψους €141.871 που αφορά στη 
μελέτη και ετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, στην εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας 
οικοδομής για το εν λόγω κτήριο, καθώς και άλλα επιμέρους έξοδα, τα οποία αφορούν στην 
αγορά υπηρεσιών εκπροσώπου εργοδότη και το ετήσιο μίσθωμα για την κρατική γη για τα έτη 
2012 και 2013. 

Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε, υπάρχει συμφωνία με τον Αρχιτέκτονα για επταετή αναστολή 
(2012-2019) χωρίς αποζημίωση, με το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσεις στην περίπτωση που 
παραταθεί η αναστολή πέραν της επταετίας.  

Με απόφαση του ΔΣ, ημερ. 9.11.2016, αποφασίστηκε όπως το ΚΥΠΕ ζητήσει παράταση της 
χρονικής προθεσμίας για ανέγερση των ιδιόκτητων γραφείων του ΚΥΠΕ, καθότι «η Κυβέρνηση 
πάγωσε το έργο ένεκα των μέτρων λιτότητας που έλαβε το 2013». Σχετική επιστολή, για την 
παράταση της προθεσμίας, αποστάληκε στις 11.11.2016 από το ΚΥΠΕ προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο και μεταβίβασε το αίτημα με επιστολή, ημερ. 5.12.2016, στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα στην αρμόδια Υπουργική 
Επιτροπή.  

Στις 3.1.2018, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημέρωσε το ΚΥΠΕ ότι, μετά από 
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 8.9.2017, αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση της 
προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 5(α) της Σύμβασης Μίσθωσης με αριθμό 143/2011, ημερ. 
17.11.2011, για ανέγερση των υποστατικών και άλλων συναφών κτισμάτων, οικοδομών και 
κατασκευών, για ακόμη πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Τροποποιητικής 
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Συμφωνίας. Όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε 
Τροποποιητική Συμφωνία για υπογραφή της. 

Με επιστολή του στις 17.10.2018, μετά από απόφαση του ΔΣ στις 19.9.2018, ο Διευθυντής του 
ΚΥΠΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το εν λόγω οικόπεδο χρησιμοποιείται τώρα ως 
χώρος στάθμευσης της εταιρείας Kapnos Airport Shuttle, χωρίς να καταβάλλει οποιοδήποτε 
ενοίκιο στο Κράτος. 

Σύσταση:  Όπως έχουμε σημειώσει και στον έλεγχο των λογαριασμών του ΚΥΠΕ για το έτος 
2016, το ΚΥΠΕ θα πρέπει να επανεξετάσει την αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης. Θεωρούμε το 
θέμα πολύ σοβαρό και θα πρέπει, σε συνεννόηση με  το Υπουργείο Εσωτερικών, να ληφθεί, το 
συντομότερο, οριστική απόφαση για το θέμα.  

Τον Δεκέμβριο του 2019, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς πληροφόρησε ότι με επιστολή του 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερ. 23.10.2019, ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο υπάρχει 
προοπτική έγκρισης σχετικού Κονδυλίου για ανέγερση των γραφείων του ΚΥΠΕ. Μας 
πληροφόρησε, επίσης, ότι το ΚΥΠΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εκμισθώνει το συγκεκριμένο τεμάχιο  
γης, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του, ενώ το εν λόγω Κονδύλι θα 
μπορούσε να καλύψει άλλες ανάγκες του ΚΥΠΕ. Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι το 
Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας δεν έχει θέσει ενώπιον του ΚΥΠΕ προς υπογραφή την 
Τροποποιητική Συμφωνία, ύστερα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 
8.9.2017, για παράταση για ακόμη πέντε χρόνια της προθεσμίας ανέγερσης των γραφείων. 
Επίσης, μας ανέφερε ότι το ΚΥΠΕ, με συμπληρωματική επιστολή, ημερ. 24.10.2019, προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο επιτρέπεται να ενοικιάζει τον χώρο 
που προορίζεται για την ανέγερση των ιδιόκτητων γραφείων του, χωρίς να έχει λάβει μέχρι 
σήμερα οποιανδήποτε απάντηση. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι το ΚΥΠΕ, με επιστολή του, ημερ. 
29.3.2019, προς την Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησε την απόκτηση 
ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για στέγαση του ΚΥΠΕ. 
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5. Συμπεράσματα 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, το ΚΥΠΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες ως 
προς τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό όπως: 

 Η πληρωμή υπερωριών αντί εφαρμογής συστήματος βάρδιας για κυριακάτικη εργασία. 

 Η μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15 κατά 
παράβαση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικού Διευθυντή) 
Νόμο (Ν.115/1990). 

 Παραχώρηση άδειας σε δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ για επ΄ αμοιβή ιδιωτικής απασχόλησης 
στο ΡΙΚ χωρίς να ελέγχεται κατά πόσο οι υπηρεσίες που προσφέρονται ετοιμάζονται κατά 
τον εργάσιμο χρόνο του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ. 

 Καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών με κίνδυνο την 
απώλεια εσόδων. 

 Στις 5.11.2007, το ΚΥΠΕ συνήψε σύμβαση μίσθωσης κρατικής γης με το Υπουργείο 
Εσωτερικών με σκοπό την ανέγερση κτηρίου με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου 
τις 5.11.2012. Από τη μετέπειτα εξέλιξη των γεγονότων διαπιστώθηκε ότι το ΚΥΠΕ δεν 
ενήργησε έγκαιρα για επίτευξη του πιο πάνω σκοπού αφού μέχρι σήμερα εξακολουθεί να 
μην έχει υλοποιηθεί η ανέγερση του πιο πάνω κτηρίου, ούτε έχει ληφθεί οριστική απόφαση 
για το θέμα της τελικής χρήσης της γης που έχει εκμισθωθεί. Δεν έχει επίσης διερευνηθεί 
και αξιολογηθεί εναλλακτική λύση για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΚΥΠΕ καθώς 
και, αξιοποίησης της διαθέσιμης κρατικής γης και ενοικίασης του συγκεκριμένου χώρου για 
άλλη χρήση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   

Παράρτημα 1 – Χρεώστες με τα μεγαλύτερα ποσά στις 31.12.2018 

 

Χρεώστης 
Οφειλόμενο ποσό 

31.12.2018 

Α 13.392 

Β 7.269 

Γ 5.236 

Δ 5.080 

Ε 4.605 

ΣΤ 4.391 

Ζ 4.248 

Η 4.058 

Θ 3.349 

Ι 3.332 

Κ 3.070 

Λ 3.004 

Μ 2.801 

Ν 2.796 

Ξ  2.796 

Ο 2.276 

Π 2.273 

Ρ 2.004 

Σ 2.000 

Τ  1.998    

Υ 1.939 

Σύνολο 81.917 
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