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Σύνοψη. 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου και 
σκοπός του είναι να συμβουλεύει μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, το 
Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης 
πολιτικής σε θέματα νεολαίας. Η Έκθεση αυτή έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του άρθρου 26(Ι) των περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμων του 1994 έως 2007. 

Με βάση τις πρόνοιες των υπό αναφορά Νόμων, η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει οικονομικό 
έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου 
αφορούν στα εξής: 

 Διόρθωση λάθους με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη. 

 Συσσώρευση αποθεματικού από χορηγίες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι 
οποίες ήταν μεγαλύτερες από τα ποσά που δαπανήθηκαν για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων και εθνικών δράσεων . 

 Εισηγήσεις/επισημάνσεις που προέκυψαν από την εξέταση των διαδικασιών για 
επιχορήγηση δράσεων που αναλαμβάνουν νέοι της Κύπρου κάτω από το 
πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων»: 

- Καταμερισμός συνολικού ποσού κονδυλιού στις διάφορες δράσεις. 

- Ανεπαρκείς διαδικασίες για αποτελεσματικότερο έλεγχο των καταβληθέντων 
ποσών, βεβαίωση εσόδων και εξόδων επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων, 
επιβεβαίωση πληροφοριών αιτήσεων. 

- Δαπάνες  προβολής επικοινωνίας του ΟΝΕΚ και διοργάνωσης του 
Φεστιβάλ Νέων. 

 Δέσμευση ΟΝΕΚ για παραχώρηση χορηγιών σε αιτητές του προγράμματος 
«Φοιτητές σε Δράση» χωρίς την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.  

 Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για απόσπαση Λειτουργού Νεολαίας και 
διορισμό του ως Επίτροπος Εθελοντισμού. 

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

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου το 
1994, δυνάμει του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου του 1994 (Ν.33(Ι)/94). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού 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 και 

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

Παράλληλα, αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση 
ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση.  

Ο Οργανισμός ο οποίος απασχολεί 28 άτομα, χωρίζεται στους εξής τέσσερις τομείς:  

 Τομέας Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.  

 Τομέας Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.  

 Τομέας Έργων Υποδομής και Πρωτοβουλιών Νέων.  

 Τομέας Εξειδικευμένων Προγραμμάτων και Εκστρατειών.  
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Β.  Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία. 

Β.1  Σκοπός του ελέγχου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΟNEK για το έτος που έληξε στις 31.12.2016 ελέγχθηκαν 
σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμους του 1994 έως 2007. Με βάση τις 
πρόνοιες των υπό αναφορά Νόμων, η Υπηρεσία μας διενήργησε οικονομικό έλεγχο και 
έλεγχο συμμόρφωσης. 

Β.2 Μεθοδολογία. 

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 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: 

 ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα. 

 ISSAI 200 - Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου. 

 ISSAI 400 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου συμμόρφωσης. 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημοσίου 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 δημοσίου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, oι οικονομικοί έλεγχοι των Ανωτάτων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών 
οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, μέσω της έκφρασης ελεγκτικής 
γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή 
παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο. 

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 της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με 
τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 
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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, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, 
εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των 
ελεγχόμενων στόχων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν διενεργήθηκε ως μέρος διαχειριστικού 
ελέγχου. 

Ο παρόν έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον 
Οργανισμό, που συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας 
από τον ΟΝΕΚ, καθώς και προσωπικών συνεντεύξεων προσωπικού του Οργανισμού.  

Η λήψη των απαραίτητων για τον έλεγχο στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών των περί 
Οργανισμού Νεολαίας Νόμων του 1994 έως 2007 και του περί της Καταθέσεως Στοιχείων 
και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου Ν113(Ι)2002, ο οποίος 
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.  

Η παρούσα Έκθεση υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ ο 
οποίος υπέβαλε και σχετικές απόψεις επί του κειμένου. Οι απόψεις του ενσωματώθηκαν, 
όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Την Ομάδα Ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

Άκης Κίκας - Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής 

Άννα Ηρακλέους - Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου 

Βασίλης Αγγελίδης - Λειτουργός Ελέγχου Α’ 

Ιωσηφίνα Μελετίου - Λειτουργός Ελέγχου 

Μάριος Παφίτης - Λειτουργός Ελέγχου 
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Γ.  Ευρήματα. 

1. Αποτελέσματα έτους και οικονομική εξάρτηση του Οργανισμού.  

Τα έσοδα και έξοδα του Οργανισμού για το 2016 ανήλθαν σε €5.576.171 και €5.245.203, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση με €5.040.664, και €5.155.242 το 2015, με αποτέλεσμα ο 
Οργανισμός να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους €330.968, σε σχέση με το έλλειμμα 
€114.578 το 2015. Στα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους 
€3.088.973 (€2.691.677 για το 2015), που συνιστά το 55% των εσόδων για το 2016. 
Επισημαίνεται ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού εξαρτάται αποκλειστικά από 
την κρατική χορηγία. 

2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Ο Οργανισμός συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση» και 
«Erasmus+» που καλύπτουν τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, αντίστοιχα. 

Ο μέχρι σήμερα οικονομικός απολογισμός, αποτυπώνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Έτη  

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης  Έμβασμα ΕΕ για 
αποκεντρωμένες 

δράσεις 
 

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες 

 
Επιστροφές στην 

ΕΕ Αποκεντρωμένες 
Δράσεις 

 
Λειτουργικά 

Έξοδα  

  €  €  €  €  € 

Νέα Γενιά σε Δράση 

2007  1.391.863  66.669  974.304  428.646  545.658 

2008  1.457.528  110.233  709.254  629.837  79.417 

2009  233.790  35.055  185.085  185.086  0 

2010  907.883  86.610  635.518  478.810  156.708 

2011  1.579.443  147.346  1.497.197  1.210.115           287.082 

2012  1.958.712  151.874  1.374.308  1.195.655           178.653 

2013  2.503.732  155.304  2.503.732  2.188.736           314.996 

Erasmus+ 

2014 

2015 

2016 

 2.279.803 

2.218.476 

2.282.012 

 135.731 

143.093 

151.228 

 2.261.869 

2.209.110 

1.597.408 

 1.999.227 

1.813.830 

1.042.625  

Δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί 

 

Ο Οργανισμός επιχορηγεί διάφορες οργανώσεις/ομάδες νεολαίας για τη διενέργεια 
σχετικών δράσεων, σύμφωνα με τους Οδηγούς των Προγραμμάτων, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης. Οι αιτήσεις ελέγχονται για συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
και στη συνέχεια διενεργείται τόσο ποιοτικός όσο και οικονομικός έλεγχος των σχεδίων 
δράσεων. Με την έγκριση της αίτησης καθορίζεται και το ποσό της χορηγίας που θα δοθεί 
και στην συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και της αιτήτριας 
Οργάνωσης. Με την υπογραφή της σύμβασης, καταβάλλεται, στις πλείστες περιπτώσεις, 
ως προπληρωμή το 80% της εγκριμένης χορηγίας, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται με την 
έγκριση του τελικού απολογισμού. 
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3. Διόρθωση λάθους με βάση το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». 

Μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» και 
υπολογισμού του ποσού που ο Οργανισμός δεν αξιοποίησε για παροχή χορηγιών, το 
οποίο έπρεπε να επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώθηκε ο εκ παραδρομής 
λανθασμένος λογιστικός χειρισμός των χορηγιών που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Ε.Ε) κατά το έτος 2012.  

Συγκεκριμένα, ποσό ύψους €1.142.575, αφορούσε σε χορηγίες που εισέπραξε ο ΟΝΕΚ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 2012, για την επιχορήγηση σχετικών δράσεων 
εγκριμένων Οργανώσεων Νεολαίας, που αφορούσαν στα έτη 2009-2011. Στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2012 το πιο πάνω ποσό είχε, εκ 
παραδρομής, αναγνωριστεί ως αναβαλλόμενο έσοδο, ενώ το αντίστοιχο έξοδο είχε ήδη 
αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις κατά τα έτη 2009-2011. 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό περιλαμβάνεται στα τραπεζικά διαθέσιμα του 
Οργανισμού, τα οποία στις 31.12.2016, ανέρχονταν σε €4.444.006. 

Ποσό ύψους €126.591 αφορούσε σε επιστροφή ποσών, προς τον ΟΝΕΚ, τα οποία δεν 
χρησιμοποιήθηκαν από τις Οργανώσεις Νεολαίας και τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έσοδο. 
Τα ποσά αυτά θα έπρεπε να αναγνωριστούν ως οφειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον 
ΟΝΕΚ. 

Ο Οργανισμός Νεολαίας, μετά από σχετική υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, προέβηκε στην 
αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων του 2016, σε σχέση με ποσό συνολικού 
ύψους €1.015.984 στα αρχικά υπόλοιπα του 2015, όπως προβλέπεται στο Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και 
Λάθη». Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ, παραμένει το ζήτημα μεταφοράς 
του υπολοίπου ύψους €1.293.583 από τον τραπεζικό λογαριασμό προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, αφού δοθούν οι απόψεις της Ε.Ε.  

4. Συσσώρευση αποθεματικού. 

Διαπιστώθηκε ότι διαχρονικά καταβαλλόταν στον Οργανισμό, από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, μεγαλύτερο ποσό χορηγίας από εκείνο που δαπανείτο για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων και εθνικών δράσεων, με αποτέλεσμα να προκύψει σημαντική 
συσσώρευση, ως αποθεματικό, το οποίο στις 31.12.2016, ανερχόταν στα €3.962.375. 

Λόγω του ότι μέχρι και το 2011, ο λογιστικός χειρισμός των λογαριασμών του Οργανισμού 
γινόταν από το Γενικό Λογιστήριο, εκφράσαμε την άποψη ότι το Γενικό Λογιστήριο θα 
έπρεπε να προβεί σε διερεύνηση του πιο πάνω υπολοίπου και να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για διευθέτησή του. Σημειώνεται ότι, το 2011, με το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού στο Γενικό Λογιστήριο, το Γενικό Λογιστήριο με σχετική 
εγγραφή του, μετέφερε από το αποθεματικό του Οργανισμού ποσό €2.411.902 ως 
επιστροφή αδαπάνητης Κρατικής Χορηγίας στο Γενικό Λογιστήριο.  

Η σχετική παράγραφος κοινοποιήθηκε και στο Γενικό Λογιστήριο για απόψεις και ενέργειες 
με την επιστολή μας ημερ. 30.3.2018  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, το οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύψει από την πιο πάνω 
διερεύνηση θα πρέπει να τύχει χειρισμού βάσει των οδηγιών που δίνονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών, το οποίο με επιστολή του ενημέρωσε τα αρμόδια Υπουργεία όπως πριν 
παραχωρούν οποιαδήποτε κρατική χορηγία προς τους Οργανισμούς που βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο τους θα πρέπει να ζητούν ελεγμένους λογαριασμούς, και σε περίπτωση που 
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διαπιστώνεται ότι οι Οργανισμοί διαθέτουν αποθεματικό, περιλαμβανομένων και των 
τραπεζικών υπολοίπων, θα πρέπει να λαμβάνονται οι δέουσες ενέργειες για ανάλογη μείωση 
ή αποκοπή της χορηγίας. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο Oργανισμός θα προβεί σε 
διερεύνηση των λόγων συσσώρευσης και αν χρειαστεί θα προβεί στις αναγκαίες λογιστικές 
εγγραφές. 

Το Γενικό Λογιστήριο με επιστολή του ημερ. 12.04.2018 μας πληροφόρησε ότι το απόθεμα 
που υπάρχει στον Οργανισμό Νεολαίας το οποίο έχει συσσωρευτεί είτε από πλεονάσματα 
της Κρατικής Χορηγίας είτε από άλλα έσοδα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το 
Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού κατά την καταβολή της ετήσιας Κρατικής Χορηγίας που 
παραχωρεί στον Οργανισμό Νεολαίας. 

5. Πρωτοβουλίες Νέων. 

Η σχετική δαπάνη που προϋπολογίστηκε για το 2016 και αφορά κυρίως στην επιχορήγηση 
συγκεκριμένων δράσεων που αναλαμβάνουν οι νέοι της Κύπρου, ανήλθε στις €973.804 
(2015: €1.015.215), ενώ η δαπάνη που υλοποιήθηκε ανήλθε στις €925.143 (2015: 
€906.022). Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες νέων ή άτομα που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις νεολαίας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις ή φορείς που ασχολούνται 
με θέματα νεολαίας, καθώς και άλλες ομάδες που ασχολούνται με θέματα νεολαίας. Από 
δειγματοληπτική εξέταση των επιχορηγήσεων που δόθηκαν κατά το 2016, διαπιστώθηκαν 
τα πιο κάτω: 

(α)  Επεξηγηματικό μνημόνιο Προϋπολογισμού. Στο επεξηγηματικό μνημόνιο του 
Προϋπολογισμού για το 2016, το οποίο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γίνεται 
καταμερισμός του συνολικού ποσού του κονδυλίου των «Πρωτοβουλιών Νέων» στις διάφορες 
δράσεις. Παρατηρήθηκε ότι δεν ασκείται, από τον Οργανισμό, παρακολούθηση στα ποσά που 
δαπανούνται για την κάθε δράση, αλλά μόνο στο συνολικό ποσό του κονδυλιού. Από σύγκριση 
καταστάσεων του λογιστικού συστήματος, οι οποίες παρουσιάζουν τις δράσεις ως κέντρα 
κόστους, παρατηρήθηκε ότι σε τέσσερεις περιπτώσεις, οι δράσεις υπερέβησαν το ποσό του 
Προϋπολογισμού και τα επιπλέον ποσά καλύφθηκαν από εξοικονομήσεις διαφόρων άλλων 
δράσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Σχετικός είναι και ο πίνακας που ακολουθεί. 

Υλοποίηση Π/Υ Βάσει τα Κέντρα κόστους Δαπάνη Π/Υ 

Δράση 2016 2016 

Ενεργός συμμετοχή 38.130 26.000 

Κοινωνικές παρεμβάσεις 24.587 90.000 

Δικοινοτικές Επαφές Νέων 0 40.000 

Εκπαιδευτικές εκδρομές 43.102 45.300 

Πρωτοβουλίες Κέντρων Νεότητας 51.047 101.600 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 129.489 95.887 

Υποστηρικτικά Μέτρα 432.850 350.000 

Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια 
Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 3.068 20.000 

Προγράμματα Αποδήμων Κυπρίων Νέων 95.000 40.000 

Κεντρικές Δράσεις 47.600 165.017 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 864.873 973.804 
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Σημειώνεται επίσης ότι ποσό ύψους €60.000 δεν είχε κατανεμηθεί στα κέντρα κόστους, 
γεγονός που δυσχέραινε  στην εξαγωγή τελικού συμπεράσματος. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε άμεση αλλαγή της πρακτικής που ακολουθείται από τον 
Οργανισμό, ώστε τα κονδύλια να αξιοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους 
εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να παρέχεται ορθότερη και 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τη διάθεσή τους. Θα πρέπει επίσης να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή κατά την ετοιμασία του επεξηγηματικού μνημονίου του 
Προϋπολογισμού και παράλληλα να παρακολουθούνται οι δαπάνες ανά δράση, τόσο από 
το λογιστήριο του Οργανισμού, όσο και από τα άτομα που χειρίζονται το Πρόγραμμα 
«Πρωτοβουλίες Νέων». 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
προς συμμόρφωση με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας κατά την ετοιμασία του 
Προϋπολογισμού για το 2019. 

(β) Δράση 7.1 «Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωματείων Νεολαίας». 

Στόχος της πιο πάνω δράσης είναι η ετήσια επιχορήγηση συντονιστικών σωματείων 
νεολαίας για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Σύμφωνα με τον Οδηγό του 
Προγράμματος, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν απολογισμό δράσεων και ελεγμένους 
οικονομικούς λογαριασμούς του προηγούμενου έτους, καθώς επίσης προϋπολογισμό 
εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την ειδική αίτηση που 
συμπληρώνεται, στα απαραίτητα συνοδευτικά θα πρέπει να υποβάλλονται επιπρόσθετα, ο 
αριθμός των μελών και σπουδαστικών κέντρων στα οποία υπάρχουν φοιτητικές ενώσεις 
που κατέρχονται σε εκλογές και εάν δραστηριοποιούνται και σε σπουδαστικά κέντρα όπου 
δεν υπάρχουν φοιτητικές ενώσεις, αυτά να αναφέρονται σε ξεχωριστό κατάλογο. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

(i) Το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ως ενίσχυση στα σωματεία νεολαίας για το 
2016 ανήλθε στις €341.860. Σημειώνεται ότι το ποσό που δαπανήθηκε είναι 
κατά 37% ή €91.860 πιο ψηλό σε σχέση με το ποσό που αναφέρεται στο 
επεξηγηματικό σημείωμα του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο,  το ποσό 
αυτό δεν θα έπρεπε να υπερέβαινε τις €250.000. 

(ii) Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 12.7.2016, το σύνολο 
της χορηγίας για ενίσχυση των Φοιτητικών Οργανώσεων θα ανερχόταν στις 
€120.000. Η κάθε Φοιτητική Οργάνωση θα έπρεπε να λάβει με το ποσό των 
€15.000 (συνολικό ποσό των €60.000) και το υπόλοιπο ποσό των €60.000 θα 
διαμοιραζόταν σε αυτές με βάση το ποσοστό των εκλογικών αποτελεσμάτων. 
Ωστόσο, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ήταν €130.000, καθιστώντας τη 
δαπάνη των επιπλέον €10.000 μη σύννομη. 

(iii) Σε μία περίπτωση, Φοιτητική Οργάνωση αιτήθηκε χορηγία ύψους €40.000 ευρώ 
και της χορηγήθηκε σημαντικά μεγαλύτερο ποσό ύψους €45.450. 

(iv) Σε τρεις περιπτώσεις δεν είχαν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα, όπως 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, δράσεις, μέλη και σπουδαστικά κέντρα, 
ωστόσο οι χορηγίες δόθηκαν κανονικά. 

(v) Σε άλλες τρεις περιπτώσεις οι αιτήσεις παραλήφθηκαν εκπρόθεσμα χωρίς αυτό 
να επηρεάσει την εξέτασή τους.     
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Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα/ασφαλιστικές δικλίδες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και κανονικότητα των χορηγήσεων στους 
δικαιούχους, καθώς και η ίση μεταχείριση μεταξύ των αιτητών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι θα προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις 
στο Επεξηγηματικό Μνημόνιο του Προϋπολογισμού προς αποφυγή του φαινομένου που 
αναφέρουμε στο σημείο (i). Σε σχέση με το σημείο (ii) μας πληροφόρησε ότι ο λόγος που 
προέκυψε το επιπλέον ποσό ήταν το γεγονός ότι μια οργάνωση δεν αιτήθηκε χορηγία, με 
αποτέλεσμα το ποσό να παραμείνει αδιάθετο και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκ 
παραδρομής δεν κατέγραψε στα πρακτικά την πρόθεση για διανομή του ποσού στις άλλες 
οργανώσεις. Μας ενημέρωσε επίσης, ότι θα δίδεται η πρέπουσα σημασία στην ετοιμασία 
των πρακτικών για πλήρη καταγραφή των αποφάσεων. Όσο αφορά το σημείο (iii) μας 
πληροφόρησε ότι, η αίτηση που έγινε από την φοιτητική οργάνωση προηγήθηκε της 
απόφασης του Δ.Σ για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας χορηγίας, με 
αποτέλεσμα το ποσό που χορηγήθηκε να ήταν μεγαλύτερο. Σε σχέση με το σημείο (iv) μας 
πληροφόρησε ότι η διαπίστωσή μας ισχύει αφού οι υπό αναφορά φοιτητικές οργανώσεις 
δεν υπέβαλαν την αναλυτική κατάσταση του αριθμού των μελών τους και των 
σπουδαστικών τους κέντρων. Σύμφωνα με την τελευταία επισήμανση μας (σημ. (v)), ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε μαζί μας και μας πληροφόρησε ότι το θέμα δεν θα 
επαναληφθεί. 

(γ) Δράση 9 «Πρόγραμμα Αποδήμων Κύπριων νέων». Στόχος της δράσης είναι η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους απόδημους νέους, καθώς και η γνωριμία τους 
με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
υποβάλλονται από συγκεκριμένο σώμα νέων στο οποίο κατά το 2016 χορηγήθηκε ποσό 
ύψους €55.000. Σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος, για την εν λόγω δράση  απαιτείται 
η υποβολή των πρωτότυπων τιμολογίων και αποδείξεων, του αναλυτικού προγράμματος, 
των ονομαστικών και υπογεγραμμένων καταλόγων συμμετεχόντων, πρωτότυπων ή και 
ηλεκτρονικών καρτών επιβίβασης και φωτογραφικού υλικού. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 
που διενεργήθηκε σε τρεις δραστηριότητες παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Όλες οι αιτήσεις παραλήφθηκαν εκπρόθεσμα.  

(ii) Αρκετά από τα τιμολόγια που υποβλήθηκαν ήταν αντίγραφα των πρωτοτύπων 
και δεν συνοδεύονταν πάντα από τις πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής. 
Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις τιμολογίων με ασαφή περιγραφή, που είχε 
ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση του είδους της 
δαπάνης, τα οποία έγιναν αποδεκτά από την επιτροπή αξιολόγησης. 

(iii) Δεν υποβλήθηκε υπογεγραμμένος κατάλογος συμμετεχόντων, ούτε ημερολόγιο 
των δραστηριοτήτων που να παρουσιάζει ονομαστικά τα άτομα που έλαβαν 
μέρος στις δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον 
έλεγχο επιβεβαίωσης των εξόδων (π.χ. κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο, κόστος 
αεροπορικών εισιτηρίων, κόστος διατροφής κ.α). 

(iv) Για καμία δραστηριότητα δεν κατατέθηκε φωτογραφικό υλικό, όπως προνοείται 
στον οδηγό. 

(v) Το έντυπο αξιολόγησης δεν υποβλήθηκε στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται 
στον οδηγό για καμία από τις δραστηριότητες του δείγματος ελέγχου. 
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν αμέσως ενέργειες με σκοπό τον καλύτερο 
έλεγχο αξιολόγησης των κριτηρίων, υποβολής κυρώσεων αλλά και απόρριψης των 
αιτήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ίση και δίκαιη μεταχείριση του συγκεκριμένου σώματος 
νέων με τους αιτητές άλλων δράσεων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας ενημέρωσε ότι, όντως όλες οι αιτήσεις του 
συγκεκριμένου σώματος νέων παραλήφθηκαν εκπρόθεσμα, διευκρινίζοντας ότι η 
καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων οφειλόταν στο γεγονός ότι για το 2016 το 
συγκεκριμένο σώμα νέων αιτήθηκε για δύο προγράμματα και όχι για ένα όπως 
συνηθιζόταν τις προηγούμενες χρονιές. Η απόφαση για έγκριση του επιπλέον 
προγράμματος κοινοποιήθηκε στο σώμα νέων από το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας στις 
20.5.2016. Εν αναμονή της απόφαση αυτής, το σώμα νέων δεν υπέβαλε τις αιτήσεις για 
καμιά δραστηριότητα, αφού η απόφαση θα επηρέαζε τον σχεδιασμό όλων και ως εκ 
τούτου ήταν αδύνατο να δοθούν εμπρόθεσμα. Σχετικά με την έγκαιρη υποβολή 
παραστατικών, μας ενημέρωσε ότι ο ΟΝΕΚ μελετά τρόπους συνολικής διευθέτησης του 
ζητήματος. 

(δ) Βεβαίωση των εσόδων και εξόδων μιας επιχορηγούμενης εκδήλωσης/ 
δραστηριότητας. 

(i) Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τον 
Οδηγό του προγράμματος, οι δικαιούχοι οφείλουν, μετά το τέλος της 
δραστηριότητας, να υποβάλλουν πρωτότυπα τιμολόγια συνοδευόμενα από τις 
πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής τους. Από δειγματοληπτικό έλεγχο σε 
χορηγίες που καταβλήθηκαν εντός του 2016, διαπιστώθηκαν και πάλι 
περιπτώσεις όπου εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν χορηγίες οι οποίες 
υποστηρίζονταν μόνο από τιμολόγια, χωρίς αποδείξεις πληρωμής, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση 
των σχετικών εκδηλώσεων. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως εφαρμοστεί αυστηρά η σχετική πρόνοια του 
Οδηγού, σύμφωνα με την οποία, προϋπόθεση για την καταβολή της χορηγίας 
να είναι η προσκόμιση αποδείξεων πληρωμής. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφωνεί με την επισήμανση μας και μας 
πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα φροντίσει ώστε να επιλυθεί το πιο πάνω 
θέμα εντός του έτους. 

(ii) Παρόλο που στον Οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που 
ο δικαιούχος εξασφαλίσει άλλα έσοδα, πέραν της χορηγίας του ΟΝΕΚ, 
υποχρεούται να το αναφέρει μαζί με επίσημη επιστολή του χορηγού, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτει κέρδος για τον δικαιούχο, εντούτοις δεν 
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για τα έσοδα αυτά, όπως εισπράξεις από 
εισιτήρια ή εισφορές. Συνεπώς, ο ΟΝΕΚ δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει με 
βεβαιότητα ότι δεν προκύπτει κέρδος για τον δικαιούχο.  

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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας ενημέρωσε ότι θα τροποποιηθεί ο Οδηγός 
του προγράμματος ώστε οι δικαιούχοι να είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των εσόδων της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι, η 
ψευδής υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα. 
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(ε) Εξέταση και έγκριση των αιτήσεων. Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, οι 
δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους εντός 40 εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της κάθε περιόδου. 
Διαπιστώθηκε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν οι δικαιούχοι δεν 
ενημερώνονταν έγκαιρα. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ο ΟΝΕΚ βελτιώσει τις διαδικασίες του έτσι ώστε οι αιτήσεις να 
εξετάζονται το ταχύτερο δυνατόν και να ενημερώνονται έγκαιρα οι δικαιούχοι. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού συμφώνησε με τις διαπιστώσεις μας, και μας 
ενημέρωσε ότι με την εφαρμογή λογισμικού συστήματος οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν 
και θα μπορεί να επιτευχθεί η έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων βάσει των 
χρονοδιαγραμμάτων του Οδηγού. 

(στ) Επιβεβαίωση πληροφοριών που περιγράφονται στις αιτήσεις. Σύμφωνα με τον 
Οδηγό του προγράμματος, μέλη του ΟΝΕΚ δύνανται ανά πάσα στιγμή να διενεργήσουν 
επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιγράφονται στις αιτήσεις. 
Παρόλο που, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας προς της Υπηρεσία μας με ημερ. 
30.4.2017, η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων επρόκειτο να εφαρμοστεί, στα πλαίσια του νέου 
οδηγού προγράμματος, αυτό δεν έγινε. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ο ΟΝΕΚ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους ώστε να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που περιγράφονται στις αιτήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι έχουν προγραμματιστεί και ήδη 
υλοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι. 

(η)  Δαπάνες προβολής, επικοινωνίας  του ΟΝΕΚ και διοργάνωσης του Φεστιβάλ 
νέων. Διαπιστώθηκε ότι, από το άρθρο 04372  «Πρωτοβουλίες Νέων» διενεργούνται, 
μεταξύ άλλων, δαπάνες που αφορούν στην επικοινωνία/προβολή του Οργανισμού και 
αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση Φεστιβάλ νέων. Ενδεικτικά αναφέρονται 
περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν, κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, πληρωμές 
τιμολογίων για τις εν λόγω δραστηριότητες ύψους €47.600 και €26.775, αντίστοιχα. Όπως 
αναφέρεται και πιο πάνω, σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο του Προϋπολογισμού, 
το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναλαμβάνουν 
οι νέοι και σε αυτό μπορούν να λαμβάνουν μέρος ομάδες νέων, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις νεολαίας, άτυπες ομάδες νέων και άλλες δομές που ασχολούνται με θέματα 
νεολαίας. Ωστόσο, στην κατανομή του συνολικού ποσού προϋπολογισμού για το άρθρο, 
μέρος διανέμεται για την δράση 10 «Κεντρικές Δράσεις» που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
υποδράσεις όπως «Τηλεοπτικές Εκπομπές», και «Φεστιβάλ Νέων». Εκφράσαμε την 
άποψη ότι, τέτοιου είδους δαπάνες όπως π.χ. προβολή και επικοινωνία του ΟΝΕΚ θα 
πρέπει να χρεώνονται στα σχετικά άρθρα του Προϋπολογισμού (π.χ. διαφημίσεις) και να 
μην περιλαμβάνονται στο πιο πάνω άρθρο. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως στο άρθρο εξόδων «πρωτοβουλίες νέων» χρεώνονται 
μόνο έξοδα που αφορούν στη χρηματοδότηση των δράσεων/δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με σύνολα νέων. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαφήμιση, προβολή και 
οργάνωση φεστιβάλ του Οργανισμού να καλύπτονται από τα σχετικά άρθρα εξόδων, του 
Προϋπολογισμού που αφορούν σε διαφημίσεις και προβολή εκδηλώσεων. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε με την διαπίστωσή μας και μας ενημέρωσε ότι 
κατά την ετοιμασία του επόμενου Προϋπολογισμού , οι δαπάνες που σχετίζονται με τη 
διαφήμιση, προβολή και οργάνωση του Φεστιβάλ νέων θα συμπεριληφθούν στα σχετικά 
άρθρα εξόδων του Προϋπολογισμού. 

6.  Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση». 

Ο ΟΝΕΚ, με επιστολή του ημερ. 26.6.2017, διαβίβασε προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (ΥΠΠ) πρόταση για δημιουργία προγράμματος ενίσχυσης και ενδυνάμωσης 
φοιτητών, με εκτιμώμενη δαπάνη τις €300.000. Το εν λόγω πρόγραμμα επιδιώκει την 
ενίσχυση δράσεων από τις οποίες θα ενδυναμωθεί η φοιτητική κοινότητα της Κύπρου 
ούτως ώστε να αξιοποιήσει τα ταλέντα της και να φτάσει πιο κοντά στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων της. Η ενδυνάμωση θα είχε τη μορφή χρηματικών ενισχύσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, της 
ενίσχυσης της εργοδοσιμότητας και της συμμετοχικότητας των φοιτητών της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Το ΥΠΠ υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε πιστώσεις που 
παρέμειναν αδιάθετες από το κονδύλι του Προϋπολογισμού του που αφορά στην κρατική 
φοιτητική μέριμνα, ύψους €300.000, να διατεθούν στον ΟΝΕΚ για υλοποίηση του πιο 
πάνω προγράμματος. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6.7.2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σε συνεδρία του ημερ. 27.7.2017, ενέκρινε 
συμπληρωματικό Προϋπολογισμό και παράλληλα ο Οργανισμός προέβη στη δημοσίευση 
του προγράμματος και δέχθηκε και αξιολόγησε αιτήσεις, σύμφωνα με τους όρους του 
οδηγού που αναρτήθηκε στην σελίδα του στο διαδίκτυο, χωρίς να προηγηθεί η 
εξασφάλιση της απαιτούμενης από τη νομοθεσία έγκρισης της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για τον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΝΕΚ ημερ. 7.09.2017, για το πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση», υποβλήθηκαν 58 
αιτήσεις με συνολικό αιτούμενο ποσό ύψους €246.370. Σημειώνεται ότι η επιτροπή 
αξιολόγησης εισηγήθηκε όπως το ποσό της επιχορήγησης ανέλθει στις €134.798. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερ. 14.9.2017, ενέκρινε την εκταμίευση του 
ποσού των €155.688 για την επιχορήγηση των αιτήσεων του προγράμματος, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του συμπληρωματικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται επίσης ότι το ποσό θα εκταμιευθεί από το 
άρθρο 04.372 – «Πρωτοβουλίες Νέων». 

Όπως μας αναφέρθηκε, οι αιτητές είχαν ενημερωθεί σχετικά με την έγκριση της αίτησής 
τους και το ποσό που θα λάμβαναν ως χορηγία, ωστόσο δεν είχε διενεργηθεί οποιαδήποτε 
πληρωμή.  

Ο τροποποιητικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αρκετά 
μεταγενέστερα και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις 15.12.2017. 

Σύσταση:  Εκφράσαμε την άποψη ότι οι ενέργειες του Οργανισμού για δημοσίευση  του εν 
λόγω Προγράμματος και η αποδοχή και αξιολόγηση αιτήσεων για παροχή χορηγιών, πολύ 
πριν ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση του τροποποιητικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή, 
δεν ήταν σύννομες.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση 
στην προώθηση, εξέταση και λήψη απόφασης από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η 
οποία τελικά πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Μας ενημέρωσε επίσης ότι αν προκύψει 
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παρόμοιο θέμα στον μέλλον, ο ΟΝΕΚ, στο βαθμό που εξαρτάται από αυτόν, θα επιδιώξει 
όπως τα κονδύλια καταβάλλονται έγκαιρα ώστε να γίνεται η σύννομη αξιοποίηση τους 
προς το όφελος των νέων. 

7. Αναδιοργάνωση / αναδιάρθρωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

Όπως επισημάναμε και στο παρελθόν,  η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ρόλο και 
έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, υποβλήθηκε στις 23.5.2014 και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού, σε συνεργασία με το ΥΠΠ, προέβηκαν, στις 27.8.2014, σε 
σύσταση Ομάδας Εργασίας, για επεξεργασία των σχετικών εισηγήσεων και διαμόρφωση 
πρότασης πολιτικής αναφορικά με τον μελλοντικό ρόλο, τη νέα δομή και λειτουργία του 
Οργανισμού, η οποία αναμενόταν να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η έκθεση της Ομάδας Εργασίας θα 
υποβαλλόταν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού πριν το τέλος του 2018. 

8.  Άδειες ανάπαυσης. 

Σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
Κανονισμούς του 2007 (ΚΔΠ 513/2007), άδεια απουσίας χορηγείται σε υπάλληλο κάτω από 
τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισμούς, σε περίπτωση πενθήμερης εργασίας, οι υπάλληλοι  δικαιούνται ετήσια   άδεια 
ανάπαυσης, για συνεχή υπηρεσία μέχρι έξι χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους 20 
ημέρες, για συνεχή υπηρεσία από έξι μέχρι 14 συμπληρωμένα χρόνια 24 ημέρες και για 
συνεχή υπηρεσία πάνω από 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους, 
29 ημέρες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε, στις 5.12.2007 την τοποθέτηση 12 
ατόμων, τα οποία υπηρετούσαν μέχρι τότε είτε με συμβόλαιο είτε με μίσθωση υπηρεσιών, σε 
μόνιμες θέσεις από την 21.12.2007. Το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού διορίστηκε σε 
μεταγενέστερο στάδιο.  

Ο υπολογισμός της δικαιούμενης ετήσιας άδειας κάθε μέλους του προσωπικού διενεργήθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη και τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας του, είτε με μίσθωση υπηρεσιών, 
είτε με συμβόλαιο, κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών. Ως αποτέλεσμα, στους εν 
λόγω Λειτουργούς παραχωρείται μεγαλύτερος αριθμός ημερών άδειας από τον δικαιούμενο. 

Σύσταση: Το θέμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και στο μεταξύ εξακολουθεί η 
παραχώρηση περισσότερων ημερών άδειας ανάπαυσης από τις δικαιούμενες. Εισηγηθήκαμε 
όπως ο ΟΝΕΚ αποταθεί και πάλι  στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) 
ως το πλέον αρμόδιο Τμήμα για καθοδήγηση ως προς τον χειρισμό του θέματος. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός 
αποτάθηκε με επιστολή του ημερ. 16.7.2018 στο ΤΔΔΠ σχετικά με το θέμα αυτό και ότι το 
ΤΔΔΠ σε απαντητική επιστολή του ημερ. 7.9.2018 αναφέρει ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 
1572, για σκοπούς κλιμάκωσης της άδειας ανάπαυσης των εργοδοτουμένων αορίστου 
χρόνου λαμβάνεται υπόψη η συνεχής υπηρεσία του υπαλλήλου από την ημερομηνία 
μετατροπής του σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, καθώς και ότι η υπηρεσία που 
λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς συμπλήρωσης 30 μηνών για να καταστεί κάποιος 
εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου είναι η απασχόλησή του μετά τις 25.7.2003 με βάση την 
εγκύκλιο 1301.  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής, μας ανέφερε επίσης ότι θα γίνει εκ νέου 
υπολογισμός των αδειών ανάπαυσης και όπου απαιτείται θα γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω εγκυκλίων. 
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9. Τίτλος ιδιοκτησίας ενοικιαζόμενου κτιρίου του Οργανισμού. 

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η ενσωμάτωση του ενοικιαζόμενου κτιρίου των κεντρικών 
γραφείων του Οργανισμού στον σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας. Ο Οργανισμός απέστειλε 
επιστολή ημερ. 21.3.2017 στον ιδιοκτήτη σχετικά με το θέμα αυτό, χωρίς ωστόσο να λάβει 
οποιαδήποτε απάντηση. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως σταλεί υπενθύμιση στον ιδιοκτήτη για λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων για ενσωμάτωση του κτιρίου στον τίτλο ιδιοκτησίας, καθώς το θέμα 
εκκρεμεί πέραν των δύο ετών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι ετοίμασε και απέστειλε 
επιστολή/υπενθύμιση στον ιδιοκτήτη του κτιρίου. 

10.  Έγκριση και επικύρωση πρακτικών. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε και πάλι μεγάλη 
καθυστέρηση στην έγκριση/επικύρωση των πρακτικών.  Σημειώνεται ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις τα πρακτικά επικυρώθηκαν από το ΔΣ με καθυστέρηση πέραν των 6 μηνών και 
από τον Πρόεδρο με καθυστέρηση πέραν του ενός έτους. 

Σύσταση: Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια τα πρακτικά να εγκρίνονται το συντομότερο 
δυνατό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την επισήμανσή μας και μας 
ανέφερε ενδεικτικά ότι εντός του 2018 υπάρχει βελτίωση. 

11.  Μητρώα Περιουσιακών Στοιχείων. 

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και η επικαιροποίηση 
των σχετικών μητρώων, καθώς επίσης και η ετοιμασία του πιστοποιητικού καταμέτρησης για το 
2016 όπως προνοείται στον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110. 

Σύσταση: Θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο άτομο, υπεύθυνο για την τήρηση των πιο πάνω 
μητρώων. Επίσης θα πρέπει σε ετήσια βάση να διενεργείται φυσική καταμέτρηση, να 
ετοιμάζεται πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης όπως προνοείται στον Κανονισμό Αποθηκών 
αρ. 110, να συμφιλιώνονται τα αποτελέσματα της φυσικής καταμέτρησης με τα μητρώα κινητής 
περιουσίας και το πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης να κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας. 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού συμφώνησε με τη διαπίστωσή μας και μας βεβαίωσε ότι 
θα υπάρξει συμμόρφωση. 

12. Κάρτα Νέων. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες επιστολές της υπηρεσίας μας, δεν διενεργείται 
συμφιλίωση των εισπράξεων από πώληση καρτών με τον αριθμό των καρτών που 
εκδίδονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα των εισπράξεων. Όπως 
αντιλαμβανόμαστε, το 2017 έχει τεθεί σε ισχύ νέα διαδικασία έκδοσης καρτών αφού σε 
αυτές καταχωρίζεται ειδικός αριθμός που έχει δοθεί από την EYCA (European Youth Card 
Assosiation). Ωστόσο δεν τηρούνται στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των καρτών που 
εκδόθηκαν δωρεάν ή επί πληρωμή. Επίσης παρατηρήθηκε ότι το απόθεμα των καρτών 
φυλάσσεται από τον ίδιο λειτουργό που διενεργεί εισπράξεις, κατά παράβαση της 
Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγίας αρ. 61. 
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το απόθεμα των καρτών να φυλάσσεται από άτομο που 
δεν διενεργεί εισπράξεις, το οποίο θα χρεώνει, μέσω μητρώου,  τις κάρτες στον λειτουργό 
εισπράξεων. Με αυτό το τρόπο θα καθίσταται παράλληλα εφικτή η συμφιλίωση των 
εισπράξεων από πωλήσεις καρτών με τον αριθμό καρτών που εκδίδονται. Η λειτουργός 
εισπράξεων θα πρέπει να τηρεί αρχείο με τον αριθμό των καρτών που εκδόθηκαν δωρεάν 
ή των καρτών που φέρουν τέλος το οποίο να συμφιλιώνει με την κατάσταση των αριθμών 
που δόθηκαν από την ΕΥCA. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι, η τήρηση των καρτών γίνεται πλέον 
από άλλο λειτουργό και αυτές χρεώνονται στον λειτουργό έκδοσης/είσπραξης ανάλογα. 
Επίσης μας πληροφόρησε ότι ο λειτουργός είσπραξης τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο σχετικά με 
την έκδοση κάρτας και τους αριθμούς των καρτών από την Ευρωπαϊκή κάρτα. 

13. Μετατροπή σύμβασης εργοδότησης ορισμένου σε αορίστου χρόνου. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερ. 25.9.2014, αποφάσισε τη μετατροπή, με αναδρομική 
ισχύ, της σύμβασης εργοδότησης  τεσσάρων γραφέων, οι οποίες διορίστηκαν την 
1.12.2011, από ορισμένου σε αόριστου χρόνου. Μετά από σύσταση της Υπηρεσίας μας, ο 
Οργανισμός ζήτησε με επιστολή του ημερ. 7.12.2015, γνωμάτευση από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) σχετικά με τη νομιμότητα της πιο πάνω 
ενέργειας, χωρίς ωστόσο να τύχει απάντησης μέχρι σήμερα.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως σταλεί άμεσα υπενθύμιση στο ΤΔΔΠ και ζητήσαμε όπως 
ενημερωθούμε με τυχόν εξελίξεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι έχει σταλεί επιστολή/υπενθύμιση στο 
ΤΔΔΠ και ότι το ΤΔΔΠ ζήτησε περαιτέρω στοιχεία, τα οποία θα αποσταλούν σύντομα από 
τον Οργανισμό. 

14. Απόσπαση Λειτουργού Νεολαίας. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε, με προεδρική πράξη αρ. 681/2013 και ημερ. 
20.5.2013, Λειτουργό Νεολαίας του Οργανισμού ως Επίτροπο Εθελοντισμού.  Ο διορισμός 
του αφορούσε στην περίοδο 15.4.2013 μέχρι 28.2.2018 και αιτιολογήθηκε για σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος. Ο Οργανισμός παραχώρησε στον υπό αναφορά λειτουργό άδεια 
άνευ απολαβών για όλη την περίοδο της θητείας του. Επισημαίνεται ότι, για την περίοδο 
15.4.2013 μέχρι 31.12.2016, ο υπό αναφορά Επίτροπος αμειβόταν στη βάση της 
μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που κατείχε στον Οργανισμό Νεολαίας, δηλαδή Α(8), 
ενώ από 1.1.2017 μέχρι 28.2.2018 αμειβόταν, βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερ. 1.3.2017, στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α(14). 

Μετά την επανεκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ο εν λόγω Λειτουργός  
επαναδιορίστικε στην πιο πάνω θέση και ζητήθηκε και πάλι από τον Οργανισμό Νεολαίας 
να του παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό, άδεια άνευ απολαβών. 

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον 
επαναδιορισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού, η Υπηρεσία μας προέβη σε διερεύνηση του 
θέματος, η οποία κατέδειξε τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τον περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο και των σχετικών Κανονισμών για 
τη χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους του Οργανισμού, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα 
όσα ισχύουν για τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Σύμφωνα με το άρθρο 20 των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 (ΚΔΠ 101/95), «άδεια 
απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε όχι, μπορεί να 
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παραχωρηθεί στον υπάλληλο σύμφωνα με διατάξεις που καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο». 

 Στις σχετικές διατάξεις που καθόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, που βρίσκονταν σε 
ισχύ μέχρι τις 8.11.2017, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκαν νέες διατάξεις, ο 
μόνος λόγος που αναφέρεται για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, είναι η παραχώρηση τέτοιας άδειας σε μητέρες για σκοπούς 
φροντίδας νεογέννητου παιδιού. 

 Όπως προκύπτει, οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία χορήγησης άδειας 
άνευ απολαβών στον Λειτουργό Νεολαίας που διορίστηκε ως Επίτροπος 
Εθελοντισμού για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δεν κάλυπταν την περίπτωση αυτή 
και συνεπώς η εν λόγω χορήγηση δεν φαίνεται να ήταν σύννομη. 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερ. 8.11.2017, καθόρισε νέες Διατάξεις 
οι οποίες κοινοποιήθηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία με σχετική Εγκύκλιο του Τμήματος 
Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 20.11.2017. Σύμφωνα με την υπό αναφορά 
εγκύκλιο, προστέθηκαν και άλλοι λόγοι για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών, που 
αφορούν σε σκοπούς εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, σπουδών ή συμμετοχής σε 
εξετάσεις, με πρωτοβουλία του αιτητή καθώς και στην κάλυψη θεσμικά της 
δυνατότητας παραχώρησης υπηρεσιών υπαλλήλων σε δημόσιες εταιρείες, κατ΄ 
ανάλογο τρόπο που ίσχυε για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, και πάλι η 
παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για διορισμό σε αξίωμα δεν προβλέπεται. 

 Στις νέες διατάξεις καθορίζεται ανώτατο όριο χρονικής περιόδου που μπορεί να αιτηθεί 
υπάλληλος για χορήγηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών στο σύνολο της υπηρεσίας 
του, στα οκτώ έτη. Συνεπώς, ακόμα και αν η περίπτωση του εν λόγω Λειτουργού 
καλυπτόταν από τις πιο πάνω Διατάξεις, τίθεται χρονικός περιορισμός βάσει του 
οποίου η μέγιστη χρονική περίοδος για την οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ 
απολαβών στην υπό εξέταση περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Ενόψει των πιο πάνω κωλυμάτων, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί η απόσπαση του εν 
λόγω Λειτουργού και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, με επιστολή της ημερ. 15.6.2018, 
τον ενημέρωσε ότι αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 4(1)(β) του περί Απόσπασης 
Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου  Νόμου του 
2017(Ν.47(Ι)/2017),  την  απόσπασή του στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για 
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για περίοδο τριών χρόνων, από 1.3.2018 μέχρι 28.2.2021. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(1) του πιο πάνω Νόμου 
«υπάλληλος που αποσπάται δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να απολαμβάνει 
όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις της οργανικής 
θέσης την οποία κατέχει...». Συνεπώς ο υπό αναφορά Λειτουργός θα έπρεπε, με βάση τα 
πιο πάνω, να συνεχίσει να αμείβεται στην 4η βαθμίδα της Κλίμακας Α(8) που κατέχει στον 
Οργανισμό Νεολαίας.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με μεταγενέστερη απόφαση του αρ. 84.953, ημερ. 14.5.2018, 
αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση μισθοδοσίας, στον Επίτροπο Εθελοντισμού, ίσης 
με τη διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου ακαθάριστου μισθού του (4η βαθμίδα Κλίμακα Α8) 
και του ακαθάριστου μισθού που αντιστοιχεί στην 7η βαθμίδα της κλίμακας Α15, ετήσιου 
επιδόματος φιλοξενίας, ύψους €2.040, χρήση υπηρεσιακού τηλεφώνου και υπηρεσιακού 
οχήματος για μη αποκλειστική χρήση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παροχής 
Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και  του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014 και των περί 
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Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμών του 2014. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στη Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Επειδή η Υπηρεσία μας διατηρούσε  επιφυλάξεις αναφορικά με τη νομιμότητα της πιο 
πάνω απόφασης, το θέμα  τέθηκε  στις 6.8.2018, ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για 
νομική γνωμοδότηση. Η Νομική Υπηρεσία σε απαντητική επιστολή της ημερ. 30.10.2018, 
αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην απουσία, στον περί Απόσπασης Υπαλλήλων 
της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο 
(Ν.47(Ι)/2017),  οποιωνδήποτε κανονισμών που να ρυθμίζουν θέματα όπως απολαβές, 
επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των υπαλλήλων που αποσπώνται, 
αντίστοιχων αυτών που αναφέρονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας(Απολαβές, 
Επιδόματα και άλλα Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1995 
(Κ.Δ.Π 175/1995) και προβλέπονται  στον  περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 1/1990,  
φαίνεται να εφάρμοσε κατ’ αναλογία  τις πρόνοιες  των παραγράφων (δ)  και (ε), του 
εδαφίου(1) του άρθρου 47 του πιο πάνω Νόμου 1/1990 που αναφέρονται σε απόσπαση 
υπαλλήλου «όταν απαιτείται η εκτέλεση καθηκόντων για ικανοποίηση υπηρεσιακών 
αναγκών σε Υπουργείο, Τμήμα, Κλάδο ή Υπηρεσία» και «ειδικές περιπτώσεις όταν 
απαιτείται η εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε Υπουργείο, Τμήμα, Κλάδο 
ή Υπηρεσία»,  αντίστοιχα και έγκρινε την καταβολή ειδικής μισθοδοσίας στον Επίτροπο 
Εθελοντισμού, κάτι το οποίο δε θεωρεί ότι εφαρμόζεται για αποσπάσεις μη δημοσίων 
υπαλλήλων.  

 Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  μπορεί μέσω των 
πιστώσεων στα σχετικά κονδύλια της Προεδρίας να προσλαμβάνει Συμβούλους με 
συμβόλαια και το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει τις αμοιβές, ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες. Στην προκειμένη περίπτωση  δεν προσφέρθηκε συμβόλαιο 
στον Επίτροπο, αλλά η παραχώρηση της μισθοδοσίας και των ωφελημάτων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο έγινε  για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των Επιτρόπων σε 
σχέση με την αμοιβή και τα επιδόματα τους και ότι η απόφαση αυτή αποτελεί πράξη 
εκτέλεσης της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανάθεση καθηκόντων στον 
Επίτροπο Εθελοντισμού. Η αύξηση του μισθού του, που αφορά ποσό που αντιστοιχεί στην 
Κλίμακα Α14, προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού του 2018, Νόμο του 
2017(Ν.51(ΙΙ)/2017), που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Η νέα αύξηση όμως που εγκρίθηκε με την απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 84.953, ημερ. 14.5.2018 που αντιστοιχεί στην 7η  βαθμίδα της 
Κλίμακας Α15 και αφορά την περίοδο 1.3.2018-31.12.2018 παραμένει μετέωρη εφόσον 
δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2018. Η αύξηση αυτή 
προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2019,  ο οποίος με την ψήφιση του από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων θα αποτελέσει Νόμο, οπόταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε περαιτέρω 
πρόβλημα. 


