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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΓΔ

Γενικός Διευθυντής

ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΣΟΚ

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

ΚΔ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

ΣΟΚ

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

ΣΟΝΚ

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου

ΤΔΔΠ

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

ΥΠΠΑΝ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που
αυτή διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή
άλλων ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή
συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές
δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων
υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων
ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.
Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων
στοιχείων έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.
Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που
αφορούν στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά
είναι απαλλαγμένα αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή
απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των
παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι
συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι
συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη
διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για
την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και
συστάσεων.
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1.

Σύνοψη

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
για να διαπιστωθεί κατά πόσο γίνεται σωστή οικονομική διαχείριση. Τα σημαντικότερα ευρήματα
του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:


Το Διοικητικό Συμβούλιο (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 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (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 (ΚΔ) Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου
(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 (ΣΟΚ), 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, 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
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αύξηση των εσόδων του και να μην δεσμεύεται με την ανακοίνωση εκδηλώσεων πριν την
υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.


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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2.

Εισαγωγή

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Ίδρυμα) 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 Ιδρύματος 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.
Κατά το 2019, το Ίδρυμα 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
εργοδότησης τους.
Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από κρατική χορηγία και συνοψίζονται
πιο κάτω:

Έσοδα Ιδρύματος
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2019

2018

Κρατική Χορηγία

Άλλα Έσοδα

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του έτους 2019 είναι σύμφωνα με τις μη ελεγμένες Οικονομικές
Καταστάσεις.
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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. Με βάση τους ορισμούς στον Νόμο αυτό, το ΙΣΟΚ συνιστά κρατική επιχείρηση.
Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο οποίος με βάση το άρθρο 34
αυτού εφαρμόζεται και στις κρατικές επιχειρήσεις, ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού,
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).
Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και κρατικών οργανισμών και κρατικών
επιχειρήσεων.
Επίσης, σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη του Ιδρύματος, ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής
Δημοκρατίας προβαίνει στον λογιστικό έλεγχο του Ιδρύματος, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά
πόσο όλα τα έσοδα έχουν παραληφθεί και όλες οι δαπάνες έγιναν με κανονικό και νόμιμο τρόπο
και ότι η οικονομική διαχείριση υπήρξε ορθή και υποβάλλει την Έκθεσή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος
(Ν.113(Ι)/2002), παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή
προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.
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3.2

Σκοπός του ελέγχου

Σκοπός του παρόντος ελέγχου αποτελεί η εξακρίβωση κατά πόσο όλες οι δαπάνες έγιναν με
κανονικό και νόμιμο τρόπο και ότι υπήρξε οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος και της κρατικής
χορηγίας, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

3.3

Μεθοδολογία

3.3.1

Πρότυπα ελέγχου

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.
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:
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To θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και
αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο Πρότυπο αυτό ρητά εξηγείται ότι, κατά τον οικονομικό έλεγχο,
αυτό που ελέγχεται είναι η νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών («The traditional task
of Supreme Audit Institutions is to audit the legality and regularity of financial management and of
accounting»).
Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο, όσο και τις
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.
Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά
πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα
συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να
αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις
γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων
αξιωματούχων.
3.3.2

Ελεγκτική προσέγγιση

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΙΣΟΚ και από τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε επισκόπηση
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με το
προσωπικό του ΙΣΟΚ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
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Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2018 και 2019, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Τα ευρήματα του ελέγχου αποστάλθηκαν στις 16.11.2020 στον Πρόεδρο του Ιδρύματος, υπό
μορφή πρόχειρης επιστολής, για σχόλια. Λόγω του ότι δεν λήφθηκε απάντηση, η Υπηρεσία μας
στις 19.2.2021 απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον Πρόεδρο, στο οποίο ανέφερε ότι «Σε
συνέχεια του ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 16.11.2020, με το οποίο σας αποστάληκε προσχέδιο
της έκθεσης ελέγχου του ΙΣΟΚ, παρακαλούμε όπως τα σχόλια σας αποσταλούν στην Υπηρεσία
μας μέχρι τις 5.3.2021. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστολή μας θα σταλεί σε τελική μορφή ως
έχει». Ενώ αναμένετο η απάντηση του Ιδρύματος, η πρόχειρη επιστολή διέρρευσε σε ημερήσια
εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε αποσπάσματα στις 28.2.2021, αποδίδοντας μάλιστα, εντελώς
αβάσιμα, σκοπιμότητες στην Υπηρεσία μας για καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Έκθεσης.
Οι απόψεις του Ιδρύματος και του ΥΠΠΑΝ διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 5.3.2021 και
8.3.2021, αντίστοιχα και ενσωματώθηκαν στην παρούσα Έκθεση, όπου ενδείκνυτο.

3.4

Κριτήρια ελέγχου

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

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 63.727, ημερ. 3.5.2006, αρ. 64.423, ημερ.
4.10.2006, αρ. 87.924, ημερ. 25.7.2019 και αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018)

β.

Ιδρυτική Πράξη για το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Καταστατικό)

γ.

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή θέματα Νόμος (Ν. 104(Ι)/2017)

δ.

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, περιλαμβανομένων των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών

ε.

Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/199)

στ.

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016)

ζ.

Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς
Μεταχείρισης) Νόμος (Ν.98(Ι)/2003)

η.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος (Ν.95(Ι)/2000)

θ.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(Ι)/2002)

ι.

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)

ια.

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των
Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμοί (ΚΔΠ 175/1995)

ιβ.

Συλλογικές Συμβάσεις Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού και των Μουσικών της ΣΟΚ.
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4.

Ευρήματα και συστάσεις

4.1

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

α.
Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές ΔΣ, του οποίου Πρόεδρος (ex officio) ήταν ο εκάστοτε
Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ και ένα εκ των Μελών (ex officio), ο εκάστοτε υπεύθυνος
Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, ημερ. 3.7.2019,
υποβλήθηκε πρόταση από το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 25.7.2019 την
τροποποίηση του Καταστατικού του Ιδρύματος, αναφορικά με τη σύνθεση του ΔΣ, ώστε να μην
συμμετέχουν πλέον τα δύο ex officio Μέλη. Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, η θεσμοθέτηση νενομισμένης διαδικασίας για την αποτελεσματική
διαχείριση των κρατικών χορηγιών συνηγορεί προς τη μη συμμετοχή ex officio μελών στο ΔΣ, έτσι
ώστε η Αρμόδια Αρχή να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό και ουσιαστικό έλεγχο στο
Ίδρυμα, μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Γενικό Λογιστήριο.
Όσον αφορά στην τροποποίηση του Καταστατικού, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο
5(2) του Πίνακα Α του Καταστατικού, απαιτείται η συγκέντρωση εννέα τουλάχιστον ψήφων του
ΔΣ (δηλαδή ομόφωνα). Η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού λήφθηκε στη συνεδρία
του ΔΣ, ημερ. 3.7.2019, στην οποία, όπως διαπιστώθηκε, παρόντα ήταν οκτώ από τα εννέα μέλη
του ΔΣ, τα οποία και ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης.
Ερωτηματικά εγείρονται από το γεγονός ότι ενώ ο νομικός σύμβουλος, σε σημείωμα προς το
Ίδρυμα, ημερ. 24.7.2019, επεσήμανε την αναγκαιότητα συγκέντρωσης εννέα τουλάχιστον ψήφων
και ενώ δεν εντοπίσαμε μεταγενέστερη σχετική απόφαση του ΔΣ, στις 29.10.2019 κατέθεσε αίτηση
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την τροποποίηση του Καταστατικού, ως η απόφαση του
ΔΣ, ημερ. 3.7.2019, το οποίο έκδωσε κυρωτική απόφαση στις 14.11.2019.
Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθρο 28 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή
Θέματα Νόμου (Ν.104(I)/2017), το καταστατικό ιδρύματος δύναται να καθοριστεί ή να
συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση του αρμόδιου Επαρχιακού Δικαστηρίου, τηρουμένης
της θέλησης του ιδρυτή και τυχόν συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να
γίνει σύμφωνα με τους ίδιους όρους και με μεταγενέστερη απόφαση του Δικαστηρίου, στο οποίο
μπορεί να προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ή ο Έφορος.
Σύσταση: Το αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Οικονομικών) να ζητήσει γνωμάτευση από τη
Νομική Υπηρεσία κατά πόσο η κυρωτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας,
για τροποποίηση του Καταστατικού, που εκδόθηκε στη βάση της απόφασης του ΔΣ, ημερ.
3.7.2019, είναι νομότυπη.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας, καθώς, όπως ανέφερε, θα
εξυπηρετηθεί η διαφάνεια. Ανέφερε, επίσης, ότι η άποψη του νοµικού συµβούλου του
Ιδρύµατος, είναι ότι από τη στιγµή της έκδοσης του διατάγµατος του Επαρχιακού Δικαστηρίου,
µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού, το θέµα θεωρείται λήξαν και ότι δεν
µπορεί να τίθεται υπό αµφισβήτηση το διάταγµα του Επαρχιακού Δικαστηρίου µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, εκτός από δικαστική διαδικασία που µπορεί να προωθηθεί από άλλο πρόσωπο.
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Επίσης, ανέφερε ότι η παρούσα σύνθεση του ΔΣ δεν είναι η ίδια με εκείνη που αφορά στην
περίοδο 2018 και 2019.
β.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ιδρύματος, τα μέλη του ΔΣ διορίζονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο και είναι άτομα με ειδικό ενδιαφέρον στον τομέα της μουσικής και με ειδικές γνώσεις
και αναγνωρισμένη πείρα σχετική με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
Παρατηρήσαμε ότι στο εν ενεργεία ΔΣ, το οποίο διορίστηκε με τις Αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερ. 23.1.2019, 18.12.2019 και 9.9.2020, περιλαμβάνονται άτομα που, εκ πρώτης
όψεως, φαίνεται να μην πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, ειδικά όσον αφορά στην αναγνωρισμένη
πείρα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος µάς ανέφερε ότι οι σκοποί του Ιδρύµατος, όπως
περιγράφονται στο Καταστατικό, προϋποθέτουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, το οποίο
συµπεριλαµβάνει τη µουσική γνώση, τη γνώση οικονοµικών και κοινωνικών θεµάτων, τη µουσική
παιδεία, την αξιοποίηση του τουρισµού κ.ά.

4.2

Κρατική χορηγία

α.
Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από κρατική χορηγία. Κατά το
έτος 2019 το Ίδρυμα έλαβε κρατική χορηγία ύψους €2.699.000 (€2.575.000 το 2018), που
αντιστοιχεί στο 92,3% (93,8% το 2018) των συνολικών εσόδων, ενώ €226.005 (€169.972 το 2018)
ή ποσοστό 7,8% (6,2% το 2018) προήλθε από άλλα έσοδα του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. Φακ. Υ.Ο. 10.04.001, ημερ. 8.2.2012,
προς τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, το τότε Γραφείο Προγραμματισμού (σήμερα Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης) και τη Γενική Λογίστρια, τα
αρμόδια Υπουργεία, πριν παραχωρήσουν οποιαδήποτε κρατική χορηγία προς τους Οργανισμούς που
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό τους, θα πρέπει να ζητούν την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων
και να βεβαιώνονται ότι οι Οργανισμοί δεν διαθέτουν αποθεματικό. Σε περίπτωση που υπάρχει
αποθεματικό, οι Ελέγχοντες Λειτουργοί θα πρέπει να προβαίνουν στην ανάλογη μείωση ή αποκοπή
της χορηγίας.
Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018, παρόλο που το Ίδρυμα
παρουσίασε αποθεματικό ύψους €199.051 ,εντούτοις παρατηρήσαμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο
(ΥΠΠΑΝ) δεν προέβη σε οποιαδήποτε μείωση της κρατικής χορηγίας του 2019, ως οι σχετικές
οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.
β.
Σε επιστολή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ, ημερ. 15.10.2019, προς τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του Ιδρύματος, ζητήθηκε πληροφόρηση κατά πόσο το πλεόνασμα του 2018
συναρτάται με οποιεσδήποτε ειλημμένες υποχρεώσεις για το 2019, με σκοπό να αποφασιστεί το
ύψος της τελευταίας δόσης της κρατικής χορηγίας που θα παραχωρείτο στο Ίδρυμα. Στην
απάντησή της, ημερ. 4.11.2019, η Ταμίας του Ιδρύματος ανέφερε ότι μέρος του πλεονάσματος
δαπανήθηκε για υποχρεώσεις του Ιδρύματος, οι οποίες αφορούσαν στο έτος 2018, ενώ το
υπόλοιπο ποσό θα δαπανείτο σε ειλημμένες υποχρεώσεις του Ιδρύματος, αφού το ΔΣ αποφάσισε
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την επαναφορά δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν μειωθεί ή ανασταλεί τα προηγούμενα έτη λόγω
αρνητικού ισολογισμού.
Σε σημείωμα του Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ημερ. 25.11.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή
του ΥΠΠΑΝ εκφράζεται, μεταξύ άλλων, ο προβληματισμός αν έπρεπε να καταβληθεί ή όχι η
τελευταία δόση της χορηγίας του 2019, αφού, όπως αναφέρεται «η απάντηση της Ταμία του ΙΣΟΚ δεν
θεωρώ ότι δίνει τις διευκρινήσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε με εισήγηση για την
καταβολή της τελευταίας δόσης». Επιπρόσθετα, αναφέρεται η αναγκαιότητα για επεξεργασία
Σχεδίου Χρηματοδότησης (Funding Agreement), στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται με
εξορθολογισμένο τρόπο η καταβολή της χορηγίας, βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων.
Σχετικά αναφέρεται ότι το ΥΠΠΑΝ δεν προχώρησε στην ετοιμασία του Σχεδίου Χρηματοδότησης,
λόγω μεταφοράς του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ΙΣΟΚ) στο Υπουργείο Οικονομικών
από την 1.1.2020.
Σύσταση: Το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην ετοιμασία Σχεδίου Χρηματοδότησης, στο
πλαίσιο του οποίου να γίνεται, με εξορθολογισμένο τρόπο, η καταβολή της χορηγίας βάσει
συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων. Επίσης, πριν τη λήψη αποφάσεων για επαναφορά
δραστηριοτήτων, οι οποίες δεσμεύουν μακροχρόνια τους Προϋπολογισμούς, να εξασφαλίζεται
σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.
γ.
Με βάση το άρθρο 26 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι λήπτες κρατικής
χορηγίας πρέπει:




να συμμορφώνονται με τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης κατ’
αναλογίαν των ισχυόντων στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου,
να λειτουργούν με διαφάνεια και στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και
να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν ότι η χορηγία αξιοποιείται προς τον σκοπό για
τον οποίο αυτή παρέχεται.

Επίσης, ανάλογα με το ύψος της κρατικής χορηγίας, οι λήπτες της θα πρέπει:




να διασφαλίζουν την εφαρμογή αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος
εσωτερικού ελέγχου,
να χρησιμοποιούν λογιστικό σύστημα, το οποίο να δίνει ακριβή, ολοκληρωμένη και
αξιόπιστη πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή και
να εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται και να
αποδεικνύεται η ορθολογιστική διαχείριση της κρατικής χορηγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, με την Απόφαση αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τη θέσπιση νενομισμένης διαδικασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών
χορηγιών που παραχωρούνται σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε οι δικαιούχοι
κρατικών χορηγιών να καθίστανται υπόλογοι για τη διαχείριση της χορηγίας που τους παρέχεται,
με ημερομηνία εφαρμογής την 1.1.2019.
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Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ΙΣΟΚ, που πηγάζουν από την πιο πάνω απόφαση,
παρατηρήσαμε ότι το Ίδρυμα δεν υπέβαλε στο Γενικό Λογιστήριο όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία
που αφορούν στις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης που εφαρμόζει.
Όπως αναφέρεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 27.4.2020, δεν
υποβλήθηκαν έγγραφα που αφορούν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και στη Δεοντολογία, καθώς και
πληροφόρηση που αφορά στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού και
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρεται σε επιστολή της τότε Αντιπρόεδρου του ΔΣ, ημερ.
22.10.2019, στην οποία δεν αναφέρεται παραλήπτης αλλά από το περιεχόμενο ενδέχεται να
απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο, το Ίδρυμα δεν έχει ακόμη προβεί στην κατάρτιση του
Στρατηγικού Προγραμματισμού και του Κώδικα Επαγγελματικής και Ηθικής Δεοντολογίας.
Για το έτος 2019, το Ίδρυμα απέστειλε στις 31.1.2020 στο Γενικό Λογιστήριο βεβαιώσεις ότι (α)
έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν
τη λειτουργία του Οργανισμού, (β) έχει διενεργηθεί χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των
πόρων του Οργανισμού, ακολουθώντας τις αρχές της αποτελεσματικότητας της αποδοτικότητας
και της οικονομίας και με γνώμονα τις ηθικές αξίες και (γ) έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες και
έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, με
αναφορά ότι τα πιο πάνω εξετάστηκαν και αποφασίστηκαν στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ.
17.1.2020.
Ωστόσο, στα πρακτικά του ΔΣ της πιο πάνω ημερομηνίας δεν φαίνεται να συζητήθηκε ή/και να
αποφασίστηκε οτιδήποτε αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα.
Σύσταση: Το Υπουργείο Οικονομικών, πριν την καταβολή κρατικής χορηγίας στο Ίδρυμα, να
προβεί σε αξιολόγηση των διαδικασιών του Ιδρύματος, στη βάση και των προνοιών του
άρθρου 26 του Νόμου Ν.38(Ι)/2014.

4.3

Άλλα έσοδα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα, πέραν της κρατικής χορηγίας, έχει έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων των συναυλιών,
τη διαχείριση του Κινηματοθεάτρου Παλλάς, τη λειτουργία του Μουσικού Εργαστηρίου και από
χορηγίες.
Στην προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα εξετάσει τρόπους
αύξησης των εσόδων του, έτσι ώστε να εξαρτάται σε λιγότερο βαθμό από την κρατική χορηγία.
Παρόλο που στην απάντησή του, το Ίδρυμα ανέφερε ότι η μείωση στην εξάρτηση από την κρατική
χορηγία αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος, εντούτοις ο πιο πάνω στόχος δεν έχει
επιτευχθεί.

4.4

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ιδρύματος καταρτίζεται ετήσιος Προϋπολογισμός για κάθε
οικονομικό έτος, όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία εσόδων και δαπανών του Ιδρύματος.
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Ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται από το ΔΣ του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο αρμόδιο
Υπουργείο.
Διαπιστώσαμε ότι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού γίνεται με τη χρήση
ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (Microsoft Excel spreadsheets), γεγονός το οποίο αποτελεί
αδυναμία, αφού υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται εκ των υστέρων διαφοροποιήσεις, χωρίς να
γίνονται αντιληπτές. Επίσης, η χρήση των ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας δεν διασφαλίζει ότι
καταχωρίζονται όλες οι δαπάνες, με κίνδυνο να μην παρακολουθείται ορθά η εκτέλεση του
Προϋπολογισμού.
Παρατηρήσαμε, επιπρόσθετα, ότι το Ίδρυμα δεν ετοιμάζει επεξηγηματικό υπόμνημα, στο οποίο
να αναφέρεται ο σκοπός κάθε εγκεκριμένης πρόνοιας στον Προϋπολογισμό.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να προβεί στην εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος,
το οποίο να παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ικανοποιητικά ελεγκτικά
τεκμήρια και στοιχεία για την παρακολούθηση και έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
Επίσης να προβαίνει στην ετοιμασία επεξηγηματικού υπομνήματος Προϋπολογισμού.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το Ίδρυμα θα προμηθευτεί
εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και ανέφερε
ότι ο Προϋπολογισμός του 2021 ετοιμάστηκε με επεξηγηματικό υπόμνημα.

4.5

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

4.5.1

Τήρηση πρακτικών

Διαπιστώσαμε κενά και αδυναμίες στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, όπως
αναφέρονται πιο κάτω.
α.
Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας τα πρακτικά που αφορούν σε
όλες τις συνεδρίες του ΔΣ, αφού, εκτός από τις δυο πρώτες συνεδρίες του 2019, τα υπόλοιπα πρακτικά
δεν είναι αριθμημένα. Αναφέρουμε ότι σε πρακτικά του ΔΣ, καθώς και σε επιστολή του Ιδρύματος προς
τρίτους, γίνεται αναφορά σε συνεδρίες στις 29.11.2019 και 16.12.2019, για τις οποίες δεν
προσκομίστηκαν πρακτικά στην Υπηρεσία μας. Επίσης, οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις πιο
πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση με τις συνεδρίες του ΔΣ του
2019 που μας υποβλήθηκε, ούτε και στην αναθεωρημένη κατάσταση των συνεδριών που μας δόθηκε
από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά.
β.
Δεν προσκομίστηκαν πρακτικά που να αφορούν στην περίοδο 1.12.2018–22.4.2019,
γεγονός που επίσης εγείρει ερωτηματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερ. 23.1.2019, διορίστηκε νέο ΔΣ, το οποίο φαίνεται να πραγματοποίησε την
πρώτη του συνεδρία τρείς μήνες μετά τον διορισμό και την ανάληψη των καθηκόντων του.
Σύσταση: Οι συνεδρίες του ΔΣ να αριθμούνται και να καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το
οποίο να υπογράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας. Επίσης, να υποβληθεί στην
Υπηρεσία μας αναθεωρημένος κατάλογος με όλες τις συνεδρίες του ΔΣ που
πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2018 και 2019.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με την παρατήρησή μας, αναφερόμενος σε
σημαντικές αβλεψίες, όπως τις χαρακτήρισε, ως προς την τήρηση των πρακτικών του 2019 και
μας πληροφόρησε ότι από τον Ιανουάριο του 2020 εφαρμόζονται οι συστάσεις μας. Αναφορικά
με τα πρακτικά της περιόδου 1.12.2018-22.4.2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς
πληροφόρησε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες του ΔΣ κατά την εν λόγω περίοδο. Ανέφερε,
επίσης, ότι η αποχώρηση των ex officio µελών από το ΥΠΠΑΝ και κυρίως η απουσία του/της
Προέδρου του ΔΣ, δημιούργησε ένα σοβαρό κενό, το οποίο οξύνθηκε περαιτέρω λόγω της
διαχρονικής έλλειψης εσωτερικών Κανονισµών στο Ίδρυµα και πρόσθεσε ότι κανένα από τα
εναπομείναντα µέλη του ΔΣ, κατά το 2019, δεν είχαν γνώση των διαδικασιών που προβλέπονται,
σε σχέση µε την τήρηση πρακτικών.
4.5.2

Καθυστέρηση στη συνεδρία του νέου ΔΣ

Λόγω της καθυστέρησης της σύγκλησης του νέου ΔΣ, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν καταβλήθηκαν
έγκαιρα οι οφειλές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο–
Μάρτιο του 2019, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο ύψους περίπου €19.000. Όπως
αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Ιδρύματος, ημερ. 17.12.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την περίοδο 22.1.2019–23.4.2019
δεν υπήρχε εξουσιοδοτημένο άτομο για έγκριση πληρωμών μεγάλων ποσών.
4.5.3

Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης

Διαπιστώσαμε ότι δεν ετοιμάζεται ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ, στην οποία να
επισυνάπτονται τα έγγραφα που διανεμήθηκαν στα Μέλη πριν και κατά τη συνεδρία.
Σύσταση: Να ετοιμάζεται ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, στην οποία να
επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα για σκοπούς πληροφόρησης και διαφάνειας, καθώς
και διευκόλυνσης του ελέγχου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας και ανέφερε ότι από τον
Ιανουάριο του 2020 ετοιμάζεται ημερήσια διάταξη.
4.5.4

Υπογραφή πρακτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 8(6) του Πίνακα Α του Καταστατικού του Ιδρύματος, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ΔΣ υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας. Διαπιστώσαμε ότι τα
πρακτικά 11 συνεδριάσεων, που αφορούν στην περίοδο 12.7.2019-13.11.2019, δεν υπογράφηκαν
από την προεδρεύουσα, αλλά από τη Γενική Γραμματέα και ένα Μέλος του ΔΣ, ενώ τα πρακτικά,
ημερ. 27.6.2019, δεν φέρουν υπογραφή. Επίσης, τα πρακτικά που αφορούν στο έτος 2019 δεν
φέρουν μονογραφή σε κάθε σελίδα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι ζητήθηκε επανειλημμένως από την προεδρεύουσα
να υπογράψει τα πρακτικά αλλά δεν το έπραξε. Ανέφερε, επίσης, ότι από τον Ιανουάριο του 2020
μονογράφεται η κάθε σελίδα και υπογράφεται η τελευταία σελίδα των πρακτικών.
Στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ημερ. 5.8.2019, 18.9.2019, 10.10.2019 και 16.10.2019, δεν παρέστη ο
Πρόεδρος του ΔΣ. Διαπιστώσαμε ότι τα πρακτικά των πιο πάνω συνεδριάσεων δεν υπογράφηκαν
από την τέως Αντιπρόεδρο η οποία προέδρευσε, αλλά από ένα Μέλος του ΔΣ, το οποίο στις τρείς
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από τις τέσσερεις πιο πάνω συνεδριάσεις καταγράφεται στα πρακτικά ως απών, ενώ στα
πρακτικά της συνεδρίας, ημερ. 18.9.2019, δεν καταγράφεται ούτε ως παρών ούτε ως απών.
Σύσταση: Τα πρακτικά να υπογράφονται αρμοδίως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι ο ex officio Πρόεδρος σταμάτησε να
παρίσταται στις συνεδρίες του ΔΣ από τις 10.7.2019 μέχρι τις 13.11.2019. Αναφορικά με τη
συνεδρία, ημερ. 18.9.2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι, λόγω
παράλειψης, δεν αναγράφηκε το Μέλος ως απών.
4.5.5

Πρόσκληση Μελών του ΔΣ στις συνεδρίες

α.
Παρατηρήσαμε ότι η υπεύθυνη Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ (ex
officio Μέλος) δεν προσκλήθηκε στις συνεδρίες, ημερ. 12.7.2019 μέχρι 10.10.2019. Επίσης, ο
Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) του ΥΠΠΑΝ (ex officio Πρόεδρος), δεν προσκλήθηκε στις συνεδρίες, ημερ.
5.8.2019, 24.9.2019 και 10.10.2019.
Σημειώνουμε ότι σε επιστολή του ΓΔ του ΥΠΠΑΝ, ημερ. 24.10.2019, προς το ΙΣΟΚ αναφέρεται,
μεταξύ άλλων, ότι «…σε συνεδρίες του ΔΣ του ΙΣΟΚ στις οποίες οι εκ της θέσης τους εκπρόσωποι
του Υπουργείου δεν κλήθηκαν να παρευρεθούν, οι οποιεσδήποτε αποφάσεις έχουν παρθεί είναι
παράτυπες και το Υπουργείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη». Ωστόσο, παρά την υπόδειξη του
ΥΠΠΑΝ, αναφορικά με τη λήψη παράτυπων αποφάσεων, οι οποίες επέφεραν οικονομικό κόστος
στο Ίδρυμα, το ΥΠΠΑΝ εισηγήθηκε την παραχώρηση ολόκληρου του ποσού της κρατικής χορηγίας
για το έτος 2019, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αποκοπή.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυρωτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για
τροποποίηση του Καταστατικού του Ιδρύματος, ώστε να μην συμμετέχουν στο ΔΣ εκπρόσωποι
του ΥΠΠΑΝ, εκδόθηκε στις 14.11.2019, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους για τους
οποίους οι εκπρόσωποι του ΥΠΠΑΝ δεν προσκλήθηκαν στις πιο πάνω συνεδρίες.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 3.7.2019, ο ex
officio Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τo ex officio Μέλος δεν επιθυμούσε να συμμετέχει στις
συνεδρίες του ΔΣ, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο ο ex officio Πρόεδρος ζήτησε όπως το ex officio
Μέλος καλείται σε όλες τις συνεδρίες μέχρι να γίνει επίσημα η καταστατική αλλαγή.
β.
Σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του Πίνακα Α του Καταστατικού του Ιδρύματος, «Το ΔΣ
βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται πέντε τουλάχιστον Μέλη και οι αποφάσεις του
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία».
Στη συνεδρία, ημερ. 18.9.2019, παρόντα ήταν τέσσερα Μέλη του ΔΣ, απουσίαζαν δύο Μέλη, ενώ
για τα εναπομείναντα τρία Μέλη δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στα πρακτικά. Συνεπώς, το
ΔΣ δεν βρισκόταν σε απαρτία και η συνεδρία δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί.
Συνεπώς, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρία, για διενέργεια δαπάνης
ποσού ύψους €29.431, που αφορούσε στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, ήταν παράτυπες.
Σύσταση: Οι συνεδρίες του ΔΣ να πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει απαρτία.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι στην πιο πάνω συνεδρία του ΔΣ από
παράλειψη δεν έχει γραφτεί στα πρακτικά ως απών ένα Μέλος και ως παρών ένα άλλο Μέλος
του ΔΣ.
4.5.6

Καθυστέρηση στην επικύρωση πρακτικών

Παρατηρήσαμε καθυστέρηση στην επικύρωση των πρακτικών του Συμβουλίου. Αναφέρουμε ως
παράδειγμα τη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 8.11.2019, κατά την οποία έγινε επικύρωση των
πρακτικών των συνεδριών, ημερ. 3.7.2019–16.10.2019.
Σύσταση: Η επικύρωση των πρακτικών να γίνεται έγκαιρα, την αμέσως επόμενη συνεδρία.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι από τον Ιανουάριο του 2020 γίνεται
έγκαιρη επικύρωση των πρακτικών.
4.5.7

Καταγραφή πρακτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 24(1) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου
(Ν.158(Ι)/1999), πρέπει να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών
οργάνων, στα οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ενώ
σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου Νόμου, η αιτιολογία μιας διοικητικής πράξης πρέπει να είναι
σαφής, ώστε να μην αφήνει αμφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που
οδήγησε το διοικητικό όργανο στη λήψη της απόφασης.
Δεν διέλαθε της προσοχής μας ότι το Ίδρυμα δεν συνιστά διοικητικό όργανο υπαγόμενο στις
πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. Ωστόσο, εφόσον με βάση το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου
(Ν.38(Ι)/2014), το Ίδρυμα θα πρέπει να τυγχάνει διαχείρισης στη βάση των αρχών της χρηστής
χρηματοοικονομικής διαχείρισης, θεωρούμε προφανές ότι οι πρόνοιες του περί Γενικών Αρχών
του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, στον βαθμό που περιγράφουν διαδικασίες χρηστής διαχείρισης
ενός οργανισμού, θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής και στο Ίδρυμα.
Διαπιστώσαμε ότι σε διάφορες περιπτώσεις τα θέματα που συζητούνται στο ΔΣ καταγράφονται
στα πρακτικά επιγραμματικά, με αποτέλεσμα να μην δίδεται ικανοποιητική πληροφόρηση, όπως
προνοεί ο Νόμος. Για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι στα πρακτικά, ημερ. 18.9.2018, καταγράφεται
ότι ο «Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΣΟΚ έθεσε υπόψη του ΔΣ αιτήματα γονέων για απαλλαγή
των παιδιών τους από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων λόγω αδυναμίας. Το ΔΣ ενέκρινε τα
αιτήματα», χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο αιτιολογικό της απόφασης. Επίσης, στα
πρακτικά της συνεδρίας, ημερ. 3.9.2019, καταγράφεται ότι το Συμβούλιο αποφάσισε την
προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΣΟΚ, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά σχετικά
με τη συζήτηση του θέματος και το αιτιολογικό της απόφασης. Αντί αυτού, καταγράφεται ότι το
ΔΣ συζητά για το συμβόλαιο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
Σύσταση: Για λόγους διαφάνειας, παρακολούθησης και ελέγχου των θεμάτων που συζητούνται
και των αποφάσεων που λαμβάνονται, να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι από τον Ιανουάριο του 2020 γίνεται
αναλυτική καταγραφή των πρακτικών.
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4.5.8

Ενέργειες Μελών του ΔΣ, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ

Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου Μέλη του ΔΣ έλαβαν αποφάσεις ή προέβησαν σε συμφωνίες, με
τις οποίες δέσμευσαν το Ίδρυμα, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ. Χαρακτηριστικές
περιπτώσεις αναφέρουμε στις παραγράφους της παρούσας Έκθεσης, σχετικά με τα θέματα
προσωπικού, τους νομικούς συμβούλους και τις συναυλίες (παράγρ. 4.7, 4.10 και 4.15,
αντίστοιχα).
Σύσταση: Τα Μέλη του ΔΣ να μην λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του
ΔΣ και σε αντίθετη περίπτωση να είναι υπόλογα αναφορικά με το κόστος που θα επωμισθεί το
Ίδρυμα, συνεπεία της απόφασής τους.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας.
4.5.9

Σύγκρουση συμφερόντων

Παρατηρήσαμε ότι ένα Μέλος του ΔΣ έχει παιδί που φοιτά στη Μουσική Ακαδημία. Κατά την
άποψη της Υπηρεσίας μας εγείρεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς πολλές από τις
αποφάσεις που λαμβάνει το ΔΣ αφορούν στη Μουσική Ακαδημία.
Σύσταση: Κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν σε θέματα της Μουσικής Ακαδημίας, το
συγκεκριμένο Μέλος να αποχωρεί από τις συνεδρίες.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος µάς ανέφερε ότι το συγκεκριμένο Μέλος έχει πράγµατι παιδί
που φοιτά στη Μουσική Ακαδηµία της ΣΟΝΚ και συµφώνησε µε τη σύστασή μας ότι, σε
περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει θέµα σύγκρουσης συµφερόντων σε συγκεκριµένα ζητήµατα,
που αφορούν στη Μουσική Ακαδηµία, το Μέλος θα απέχει από τη συζήτηση του θέµατος.
Ανέφερε, επίσης, ότι το συγκεκριµένο µέλος πληρώνει 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του
παιδιού του.
4.5.10 Πρόσληψη πρακτικογράφου
Σε χρεωστική σημείωση του νομικού συμβούλου, ημερ. 25.7.2019, περιλαμβάνεται ποσό ύψους
€150, που αφορά στην ετοιμασία πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ. Επίσης, στη συνεδρία του ΔΣ
αρ. 1/2020, ημερ. 17.1.2020, εγκρίθηκε η πρόσληψη πρακτικογράφου, η οποία θα έχει την
ευθύνη της καταγραφής των πρακτικών του ΔΣ, έναντι αμοιβής ύψους €200 για κάθε
συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Γραμματέας «Επιμελείται
της σύνταξης των πρακτικών των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου». Εγείρονται,
επομένως, ερωτήματα για την αναγκαιότητα πρόσληψης πρακτικογράφου και τον καθορισμό της
αμοιβής σε €200 ανά συνεδρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των συνεδριών του ΔΣ δεν
είναι μεγάλος.
Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο πριν την ανάθεση της ετοιμασίας των
πρακτικών από τους νομικούς συμβούλους λήφθηκε σχετική απόφαση από το ΔΣ και εάν υπάρχει
πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για την πρόσληψη πρακτικογράφου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος επιβεβαίωσε ότι στα πρακτικά του Ιδρύµατος δεν φαίνεται να
υπάρχει συγκεκριµένη απόφαση πριν την ανάθεση της ετοιμασίας των πρακτικών στους νοµικούς
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συµβούλους. Ανέφερε ότι οι νοµικοί σύµβουλοι συµµετείχαν µόνο στην ετοιμασία των
πρακτικών που αφορούσαν στην αλλαγή του καταστατικού. Ανέφερε, επίσης, ότι η πρόσληψη
πρακτικογράφου κρίθηκε αναγκαία για να διορθωθούν τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στην
τήρηση των πρακτικών και μας πληροφόρησε ότι από τον Νοέµβριο του 2020, η ετοιμασία των
πρακτικών ανατέθηκε σε λειτουργό του Ιδρύµατος, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατέως.

4.6

Κανονισμοί του Ιδρύματος

Σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη του 2006 του Ιδρύματος, το ΔΣ καταρτίζει και εγκρίνει
Οικονομικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και
καθορίζουν τις αρμοδιότητες και λοιπούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων ή άλλων οργάνων
του Ιδρύματος.
Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας η έγκριση των Οικονομικών Κανονισμών
από το ΔΣ. Επίσης, δεν προσκομίστηκαν Κανονισμοί που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος,
καθώς και τις αρμοδιότητες και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να προβεί στην ετοιμασία και έγκριση Κανονισμών λειτουργίας του
Ιδρύματος, στη βάση των προνοιών της Ιδρυτικής Πράξης, το συντομότερο δυνατόν.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με την παρατήρησή μας και μάς ανέφερε ότι η μη
σύσταση εσωτερικών κανονισμών δυσχεραίνει τη λειτουργία του Ιδρύματος.

4.7

Θέματα προσωπικού

4.7.1

Παραχώρηση μηνιαίων επιδομάτων

Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 10.10.2019, αποφασίστηκε όπως σε τέσσερεις υπαλλήλους του
Ιδρύματος παραχωρηθεί μηνιαίο επίδομα ύψους €500 στον καθένα, λόγω αύξησης καθηκόντων.
Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, η παραχώρηση του επιδόματος θα είναι προσωρινή και για τον
λόγο αυτό θα γίνει σχετική συμφωνία μέσω δικηγόρου. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε επίσης
όπως στους τρείς από τους τέσσερεις πιο πάνω λειτουργούς παραχωρηθεί και μηνιαίο επίδομα
τηλεφώνου, ύψους €40 στον καθένα.
Παρατηρήσαμε ότι οι πιο πάνω αποφάσεις, οι οποίες είχαν άμεση ισχύ, λήφθηκαν σε συνεδρία
του ΔΣ, στην οποία δεν κλήθηκαν να παραστούν τα ex officio Μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν το
ΥΠΠΑΝ. Αναφέρουμε ότι κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών
που αναφέρεται στην απόφαση του ΔΣ, ημερ. 10.10.2019.
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, σε επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ, ημερ. 24.10.2019,
προς το Ίδρυμα, επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λήφθηκαν σε συνεδρίες στις οποίες
δεν κλήθηκαν να παρευρεθούν οι εκ της θέσης τους εκπρόσωποι του Υπουργείου, είναι
παράτυπες.
Σχετικά με το δημοσίευμα σε ημερήσια εφημερίδα, ημερ. 1.3.2021, στο οποίο αναφέρεται ότι "το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα επιδόματα δίνονται
παρανόμως", το Ίδρυμα μάς πληροφόρησε ότι δεν έλαβε τέτοια επιστολή, ενώ σε τηλεφωνική
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επικοινωνία που είχαμε την 1.3.2021 με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ),
μας αναφέρθηκε ότι δεν εξέφρασε τέτοια άποψη.
Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι το Ίδρυμα συντηρείται από την κρατική χορηγία. Η παραχώρηση
οποιουδήποτε επιδόματος θα πρέπει να προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του και το Υπουργείο
Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται ο Προϋπολογισμός, θα μπορεί να ασκεί έλεγχο θέτοντας
όρους για την παραχώρηση της κρατικής χορηγίας.
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές αποφάσεις ενδεχομένως να λήφθηκαν
παράτυπα, καθώς και το ότι τα επιδόματα παραχωρήθηκαν υποτίθεται προσωρινά, το όλο
θέμα να επανεξεταστεί από το ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας και μας ανέφερε ότι έχει
ζητηθεί σχετική γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος.
Είναι άποψη μας ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν παράτυπα,
τότε τα σχετικά ποσά θα πρέπει να ανακτηθούν και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, η ζημιά του
Ιδρύματος να ανακτηθεί από τα άτομα που έλαβαν την παράτυπη απόφαση.
4.7.2 Συμβόλαιο Καλλιτεχνικού Διευθυντή (ΚΔ) Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου
(ΣΟΝΚ)
Στις 8.2.2013 υπογράφηκε σύμβαση εργασίας Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μαέστρου της ΣΟΝΚ,
μεταξύ του Ιδρύματος και του ΚΔ ΣΟΝΚ. Η σύμβαση, η οποία ήταν ορισμένης χρονικής διάρκειας,
με δικαίωμα ανανέωσης τουλάχιστον τρείς μήνες πριν τη λήξη της, κάλυπτε την περίοδο
1.1.2013–31.12.2015. Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 19.10.2015, αποφασίστηκε η ανανέωση της
σύμβασης για περίοδο ακόμη τριών ετών και ο ΚΔ συνέχισε να εργάζεται στο Ίδρυμα, χωρίς
ωστόσο, να υπογραφεί νέα σύμβαση εργασίας. Σε επιστολή του, ημερ. 3.10.2016, το Ίδρυμα
κάλεσε τον ΚΔ να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος, ωστόσο, απάντησε στις
14.10.2016, μέσω δικηγόρου, ότι εργάστηκε στο Ίδρυμα δυνάμει Συμβολαίου, το οποίο είχε
χρονική ισχύ 36 μήνες, γεγονός το οποίο τον κατέστησε, δυνάμει του Νόμου 98(Ι)/2003 και της
νομολογίας, εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, συνεπώς οποιαδήποτε νέα σύμβαση είναι
αχρείαστη. Στη συνέχεια, ο ΚΔ κατέθεσε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών την υπόθεση αρ.
39/2017, με την οποία ζήτησε την έκδοση Διατάγματος, με το οποίο να δηλώνεται ότι η
εργοδότησή του κατέστη αορίστου διαρκείας από την ημερομηνία που συμπλήρωσε περίοδο
απασχόλησης 30 μηνών.
Στη συνεδρία του προηγούμενου ΔΣ, ημερ. 14.5.2018, αποφασίστηκε να προκηρυχθεί η θέση του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Μαέστρου της ΣΟΝΚ. Με επιστολή, ημερ. 8.5.2018, ο δικηγόρος του
ΚΔ είχε ενημερώσει το Ίδρυμα ότι οποιαδήποτε πράξη του Ιδρύματος για τερματισμό της
εργοδότησής του και προκήρυξη της θέσης είναι παράνομη και σε τέτοια περίπτωση ο ΚΔ θα
διεκδικήσει διάταγμα επαναπρόσληψης σε περίπτωση απόλυσής του λόγω δόλου.
Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και του
ΚΔ ΣΟΝΚ «Ο ΚΔ αποδέχεται και συμφωνεί ότι η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και
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ότι η ιδιαιτερότητα και φύση της εργασίας του δικαιολογεί την ορισμένη χρονική διάρκεια μιας
τέτοιας σύμβασης».
Κατά την αγόρευση ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, ημερ. 30.1.2019, ο νομικός
σύμβουλος του Ιδρύματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση του ΚΔ θα πρέπει να
απορριφθεί, επειδή υπήρχε γραπτή σύμβαση εργασίας, η οποία προέβλεπε ρητώς ότι ήταν
ορισμένου χρόνου και συμπλήρωσε ότι κατά τη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 19.11.2015, ο ΚΔ δεν
ήγειρε οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησής του, αποδεχόμενος έτσι την
ανανέωση της Σύμβασης Εργασίας για ορισμένο χρόνο. Επίσης, όπως αναφέρεται στη σχετική
ένορκο δήλωση του Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ημερ. 10.5.2018, η θέση του ΚΔ στις
Ορχήστρες του Ιδρύματος, ήταν και είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου, λόγω της ιδιαιτερότητας και
της ιδιόμορφης φύσης της θέσης αυτής, γεγονός το οποίο ο Αιτητής γνώριζε και αποδέχτηκε με
την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.
Αναφέρουμε επίσης ότι ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση
Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος (Ν.98(Ι)/2003), προβλέπει ότι, αν εργοδοτούμενος ξεπεράσει
συνολική περίοδο 30 μηνών σε μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα θεωρείται αορίστου χρόνου,
εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται η
ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση εργασίας, η φύση των καθηκόντων και ο χαρακτήρας της
απασχόλησης ειδικών τομέων ή/και κατηγοριών εργοδοτουμένων δικαιολογεί την ορισμένη
χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Με επιστολές, ημερ. 22.11.2018 και 24.4.2019, το Ίδρυμα ενημέρωσε τον ΚΔ ότι αποφάσισε να
παρατείνει τη συνεργασία μαζί του και η ημερομηνία λήξης να είναι η 30.4.2019 και 31.12.2019,
αντίστοιχα.
Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 25.7.2019, διανεμήθηκε στα Μέλη σχετική γνωμάτευση των νομικών
συμβούλων του Ιδρύματος, ημερ. 24.7.2019, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στα
πλαίσια της έννοιας του αντικειμενικού λόγου, το δικαστήριο οφείλει να αναλύσει την εν
προκειμένω σχέση εργασίας συγκεκριμένα και καθ΄ ολοκληρία, ωστόσο καταλήγει ότι «δεν
θεωρούμε ότι το ΙΣΟΚ μπορεί να αποδείξει ότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να
δικαιολογηθεί από τους αντικειμενικούς λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 7(2) του Νόμου».
Στην ίδια συνεδρία γίνεται αναφορά ότι «στην περίπτωση που ο ΚΔ κερδίσει θα υπάρχει ένα
κόστος για το Ίδρυμα 15,00–20,00 ευρώ» (προφανώς το ποσό είναι λανθασμένο) και
αποφασίστηκε όπως «…..ο ΚΔ θα πρέπει να αποσύρει την υπόθεση από το δικαστήριο και ότι από
τώρα και στο εξής θα θεωρείται αορίστου χρόνου».
Στις 25.7.2019, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας ενημερώθηκε ότι το Ίδρυμα
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το εργασιακό καθεστώς του ΚΔ είναι αορίστου διαρκείας και εξέδωσε
διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται ότι ο ΚΔ κατέστη εργοδοτούμενος αορίστου διαρκείας από τις
8.8.2015 που συμπλήρωσε περίοδο απασχόλησης 30 μηνών στην υπηρεσία του Ιδρύματος.
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Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι, από διαχρονικούς λανθασμένους χειρισμούς των διαδοχικών ΔΣ
του Ιδρύματος, το καθεστώς εργοδότησης του ΚΔ μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου,
καταπατώντας έτσι τους όρους του συμβολαίου που υπέγραψαν τα δύο μέρη.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το όποιο σφάλμα έγινε κατά την
προετοιμασία του συμβολαίου του ΚΔ ΣΟΝΚ, το 2013, αφού το συμβόλαιο άφηνε εκτεθειμένο το
Ίδρυμα σε νομικές κυρώσεις και οδήγησε στη μετατροπή του εργασιακού καθεστώτος του ΚΔ
ΣΟΝΚ σε αορίστου χρόνου, άποψη την οποία η Υπηρεσία μας δεν συμμερίζεται, αφού θεωρεί ότι
το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στους χειρισμούς που ακολούθησαν. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Ιδρύματος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, διαδοχικά Διοικητικά Συµβούλια του ΙΣΟΚ είχαν τη
δυνατότητα, εάν το επιθυµούσαν, να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα της προσφυγής του ΚΔ
ΣΟΝΚ, αλλά δεν το έπραξαν. Όπως ανέφερε, μεγάλο µέρος του προβλήµατος εντοπίζεται στην
προετοιµασία του αρχικού συµβολαίου εργοδότησης, το 2013, το οποίο αναφέρει ότι η διάρκεια
της σύµβασης θα είναι για τρία έτη. Ανέφερε, επίσης, ότι ο ΚΔ ΣΟΝΚ συνέχισε να εργάζεται µε το
ίδιο καθεστώς εργοδότησης και για τα επόµενα χρόνια, χωρίς να υπογραφεί νέο συµβόλαιο.
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων
Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016
(Ν.70(Ι)/2016), ο οποίος αφορά μόνο τη Δημόσια Υπηρεσία (Κεντρικό Κράτος), απαγορεύει τον
τερματισμό των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει για υπηρεσίες και οργανισμούς που είναι εκτός του Κεντρικού
Κράτους.
4.7.3

Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΣΟΚ

Μετά τη λήξη του συμβολαίου και την αποχώρηση του τέως Καλλιτεχνικού Διευθυντή–Μαέστρου της
ΣΟΚ στις 13.4.2020, το Ίδρυμα προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΣΟΚ και
η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την 1.8.2020.
α.
Στη Σύμβαση, η οποία καλύπτει την περίοδο 1.8.2020 μέχρι 31.1.2023 (δηλαδή 30 μήνες), με
δικαίωμα ανανέωσης ακόμα 6 μήνες, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι αυτή δεν δημιουργεί
οποιαδήποτε υπαλληλική ή εξαρτημένη σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου, μεταξύ του Ιδρύματος και
του Συνεργάτη και ότι ο Συνεργάτης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ιεραρχική εποπτεία από το Ίδρυμα.
Σημειώνουμε ότι στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1372, αναφέρεται ότι «Η
λεκτική διατύπωση και/ή περιεχόμενο που διαλαμβάνει ότι «δεν δημιουργείται καμιά
δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν μπορεί να υπερισχύσει των
προνοιών του Νόμου (Ν.12(Ι)/2006), ούτε και να διαφοροποιήσει την πραγματική φύση των
παρεχόμενων υπηρεσιών όταν αυτές αφορούν απασχόληση προσωπικού».
Σύσταση: Το Υπουργείο Οικονομικών (ως αρμόδιο Υπουργείο) να ζητήσει γνωμάτευση από τη
Νομική Υπηρεσία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά πόσο η πιο πάνω Σύμβαση,
καθώς επίσης και οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας, δημιουργούν υπαλληλική σχέση.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι ο νομικός έλεγχος είχε επιτελεστεί από τους
νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος, προτού σταλεί στον ΚΔ ΣΟΚ για να υπογραφεί. Ωστόσο, η
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Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητηθεί και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ημερ. 1.8.2020, ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να εκτελέσει κατά τη
διάρκεια της Σύμβασης τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Προκήρυξη και ότι θα εκτελεί τις
υπηρεσίες του είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον ημερήσιο τύπο, ημερ. 13.4.2020, αναφορικά με την προκήρυξη της
συγκεκριμένης θέσης, ο ΚΔ κατά τη διάρκεια της Σύμβασης πρέπει να διαμένει μόνιμα εντός της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που δεν συνάδει με τη Σύμβαση που υπογράφηκε. Σχετικά αναφέρεται
ότι στην επιστολή που μας υπέβαλε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος σχετικά με την πρόχειρη
επιστολή μας, ημερ. 16.11.2020, περιλαμβάνεται προσχέδιο επιστολής της Γενικής Γραμματέως του ΔΣ,
η οποία απευθύνεται σε ένα από τους τρεις επικρατέστερους υποψήφιους για τη θέση και στην οποία
αναφέρει ότι το Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τους όρους της προκήρυξης της θέσης και
πιο συγκεκριμένα ότι ο ΚΔ πρέπει να διαμένει μόνιμα εντός της Δημοκρατίας και ζητά την επιβεβαίωσή
του ότι είναι διατεθειμένος να το πράξει, ώστε να συνεχίσει να συμμετέχει στη διαδικασία.
Σχετικά με δημοσίευμα σε ημερήσια εφημερίδα, ημερ. 1.3.2021, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω
απουσίας του ΚΔ ΣΟΚ στο εξωτερικό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΣΟΚ διευθύνεται στις
συναυλίες από τον ΚΔ ΣΟΝΚ, λαμβάνοντας κάθε φορά ποσό €1.000, το οποίο αυξήθηκε σε €1.500
το 2020, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ανέφερε ότι ο ΚΔ ΣΟΝΚ διευθύνει συναυλίες της ΣΟΚ, για τις
οποίες πληρώνεται ως μαέστρος, από το 2013. Ανέφερε, επίσης, ότι η ανάληψη της διεύθυνσης
της ορχήστρας σε δύο από τις γνωστότερες Συμφωνικές Ορχήστρες της Ευρώπης και δύο
ορχήστρες συγκρίσιμες με τη ΣΟΚ, έγινε από περισσότερους από είκοσι διαφορετικούς
μαέστρους ανά έτος.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες αναφορικά με τα καθήκοντα του
μαέστρου της ΣΟΚ και κατά πόσο το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή
της ΣΟΚ έχει εγκριθεί από το ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι στον Προϋπολογισμό του εκάστοτε έτους, ο
οποίος κοινοποιείται στο αρμόδιο Υπουργείο, προνοείται συγκεκριμένο ποσό για τους έκτακτους
συνεργάτες (σολίστ, μαέστρους και έκτακτους μουσικούς). Ανέφερε, επίσης, ότι το τι συνιστά
«μόνιμη διαμονή» στις περιπτώσεις συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών, συζητήθηκε εκτενώς με τους
νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος, προτού συνταχθεί το συμβόλαιο του ΚΔ και πρόσθεσε ότι
όλοι οι ΚΔ ΣΟΚ απουσίαζαν για μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό και κανένας από αυτούς δεν
ήταν μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
Συστάσεις:


Να δοθεί στον ΚΔ ΣΟΚ εύλογη προειδοποίηση για, χωρίς καθυστέρηση, τερματισμό της εξ
αποστάσεως παροχής υπηρεσιών και οι υπηρεσίες του να παρέχονται με φυσική
παρουσία του στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Ίδρυμα να
προχωρήσει στον τερματισμό της σύμβασης.
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Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης και εκ νέου προκήρυξης της θέσης, να γίνεται
ρητή αναφορά σε ελάχιστο αριθμό συναυλιών οι οποίες θα διευθύνονται από τον ΚΔ ΣΟΚ
ενώ μόνο ένα ποσοστό της εργασίας του μαέστρου να γίνεται από διαφορετικούς
μαέστρους.



Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε ο ΚΔ ΣΟΝΚ να μην έχει οποιαδήποτε
εμπλοκή ως μαέστρος της ΣΟΚ.

4.7.4

Οργανόγραμμα Ιδρύματος

Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 24.9.2019, αναφέρθηκε ότι το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με
τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, αναφορικά με το Οργανόγραμμα του Ιδρύματος και
αποφασίστηκε η προσωρινή διοικητική δομή του.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρμόδια
Κυβερνητικά Τμήματα η τελική διοικητική δομή του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαβούλευση με
το Υπουργείο Οικονομικών για το νέο Οργανόγραμμα.
4.7.5

Αξιολόγηση προσωπικού

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συλλογικής Σύμβασης του Διοικητικού και Γραμματειακού
Προσωπικού του Ιδρύματος, που ίσχυε την περίοδο 1.1.2010–31.12.2012, το προσωπικό θα
τυγχάνει αξιολόγησης από το Ίδρυμα κάθε χρόνο, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και
διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του. Σημειώνουμε ότι στην επιστολή του Ιδρύματος
προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 3.6.2014, αναφέρεται ότι θα εφαρμοζόταν σύστημα αντικειμενικής
αξιολόγησης του προσωπικού από το τέλος του 2014. Όπως έχουμε ενημερωθεί, μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική αξιολόγηση.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα είναι σε σχετική επαφή με το Υπουργείο
Οικονομικών, από το οποίο θα λάβει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα
προσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Ανέφερε, επίσης, ότι έκθεση για το
Ίδρυμα, που εκπονήθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, περιλαμβάνει και
θέμα που αφορά σε σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.
4.7.6

Άδεια μητρότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συλλογικής Σύμβασης του Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού
του Ιδρύματος, που ίσχυε την περίοδο 1.1.2010–31.12.2012, για την περίοδο της άδειας μητρότητας, το
επίδομα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραχωρείται στο Ίδρυμα και η εργοδοτούμενη
λαμβάνει το σύνολο του μισθού της για την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΔΔΠ αρ. 1340, ημερ. 10.8.2007, οι πρώτες δώδεκα εβδομάδες της
άδειας μητρότητας γυναικών δημοσίων υπαλλήλων λογίζονται ως άδεια με πλήρεις απολαβές,
ενώ για τις υπόλοιπες 6 εβδομάδες θα καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας στην έκταση και
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκάστοτε προβλέπει ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμος.
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Σύσταση: Να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών που ισχύουν στη Δημόσια
Υπηρεσία, καθώς το Ίδρυμα χρηματοδοτείται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου από το κράτος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι είναι κεκτημένο δικαίωμα των υπαλλήλων και
το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τη Σύμβαση, άποψη με την οποία η Υπηρεσία μας
διαφωνεί, αφού η Συλλογική Σύμβαση έχει λήξει.
4.7.7

Υπογραφή συμβολαίων

Παρατηρήσαμε ότι το Ίδρυμα καθυστερεί να προβεί ή δεν προβαίνει στην υπογραφή συμβάσεων
με τους συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η σύμβαση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή–Μαέστρο της ΣΟΚ για
την περίοδο 1.8.2017–31.7.2020 υπογράφηκε στις 7.1.2019, δηλαδή 15 μήνες μετά την έναρξη
παροχής υπηρεσιών προς το Ίδρυμα. Επίσης, η σύμβαση του Επιμελητή της ΣΟΝΚ, για την
περίοδο 1.6.2016–31.5.2019, υπογράφηκε με μεγάλη καθυστέρηση στις 17.10.2018 και τα
συμβόλαια των καθηγητών της Μουσικής Σχολής για την περίοδο Οκτωβρίου 2019–Μαΐου 2020
υπογράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και αφορούν στην περίοδο 2.10.2019-31.5.2022.
Σύσταση: Όλα τα συμβόλαια να υπογράφονται έγκαιρα και πριν την έναρξη παροχής
υπηρεσιών στο Ίδρυμα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι θα τηρείται μητρώο συμβολαίων
εργοδότησης και αγοράς υπηρεσιών για αποφυγή λαθών.
4.7.8

Εργασιακό καθεστώς Επιμελητή ΣΟΝΚ και άλλων υπαλλήλων

Στις 17.10.2018, υπογράφηκε σύμβαση εργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Επιμελητή ΣΟΝΚ
διάρκειας τριών ετών, με ημερομηνία εφαρμογής την 1.6.2016, με δυνατότητα ανανέωσης.
Παρόλο που η εν λόγω σύμβαση έληξε στις 31.5.2019 και δεν προσκομίστηκε ανανεωμένη
σύμβαση, εντούτοις ο Επιμελητής συνεχίζει να απασχολείται στο Ίδρυμα.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς του Επιμελητή.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι, κατόπιν προφορικής γνωμάτευσης του
νομικού συμβούλου του Ιδρύματος, ο Επιμελητής ΣΟΝΚ έγινε αορίστου χρόνου, λόγω
συμπλήρωσης πέραν των 30 μηνών απασχόλησης με καθεστώς εργοδότησης. Ανέφερε, επίσης,
ότι το αρχικό συμβόλαιο του Επιμελητή ΣΟΝΚ προνοούσε διάρκεια τριάντα έξι μηνών με
καθεστώς εργοδότησης.
Σημειώνεται ότι πέραν των δυο ατόμων που απασχολούνται με εργοδότηση αορίστου χρόνου (ως
οι αναφορές στην παρούσα έκθεση), όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό μνημόνιο του
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το έτος 2021, το οποίο στάλθηκε στις 18.12.2020 στο Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, το Ίδρυμα απασχολεί άλλα 49 άτομα με καθεστώς το
οποίο το ίδιο το Ίδρυμα περιγράφει ως εργοδότηση αορίστου χρόνου, την ίδια στιγμή που στις
απαντήσεις του προς την Υπηρεσία μας γινόταν αναφορά ότι το Ίδρυμα δεν είναι σε θέση να
προσδιορίσει το καθεστώς εργοδότησης τους. Αυτό δεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.
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Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.7.2 πιο πάνω, ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμους του 2003 (Ν.98(Ι)/2003),
προβλέπει ότι, αν εργοδοτούμενος ξεπεράσει συνολική περίοδο 30 μηνών σε μια σύμβαση
ορισμένου χρόνου, θα θεωρείται αορίστου χρόνου, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η
εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να δικαιολογηθεί από
αντικειμενικούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση
εργασίας, η φύση των καθηκόντων και ο χαρακτήρας της απασχόλησης ειδικών τομέων ή/και
κατηγοριών εργοδοτουμένων δικαιολογεί την ορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Στην προκειμένη περίπτωση, στους περισσότερους υπαλλήλους, η φύση των καθηκόντων και ο
χαρακτήρας της απασχόλησης επιβάλλει να εξεταστεί κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που καθορίζει ο νόμος ώστε η σύμβαση να μην θεωρείται αορίστου χρόνου.
Σύσταση: Να ληφθούν έγκαιρα μέτρα έτσι ώστε να διασαφηνιστεί το καθεστώς εργοδότησης
των υπαλλήλων και, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τη νομοθεσία, να μην μετατραπεί σε
καθεστώς αορίστου χρόνου.
4.7.9

Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή Κινηματοθεάτρου Παλλάς

Στη συνεδρία, ημερ. 13.11.2019, το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Φροντιστή Σκηνής όπως προχωρήσει
με την προκήρυξη της θέσης του Διαχειριστή του Κινηματοθεάτρου Παλλάς, για την οποία οι
ετήσιες μικτές απολαβές καθορίστηκαν σε €12.000.
Όπως διαπιστώσαμε, η θέση προκηρύχθηκε στη βάση διαφοροποιημένου Σχεδίου Υπηρεσίας (σε
σύγκριση με το αντίστοιχο Σχέδιο της προκήρυξης της συγκεκριμένης θέσης το 2016), το οποίο
δεν φαίνεται να έχει εγκριθεί από το ΔΣ. Στο νέο Σχέδιο Υπηρεσίας παρατηρήσαμε αυξημένα
καθήκοντα του Διαχειριστή, ενώ απαλείφθηκε (α) η υποχρέωση του Διαχειριστή να είναι σε
επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή για θέματα που αφορούν στις κρατήσεις του
Κινηματοθεάτρου και (β) η εξασφάλιση έγκρισης από τον Εκτελεστικό Διευθυντή αναφορικά με
την κοστολόγηση των τεχνικών αναγκών των ενοικιαστών του Κινηματοθεάτρου.
Στο νέο Σχέδιο Υπηρεσίας αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής θα εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα, με
βάση τις οδηγίες ή κατόπιν συνεννόησης με τον Βοηθό Καλλιτεχνικό Διευθυντή, κάτι που δεν
καταγράφεται στο προσωρινό οργανόγραμμα του Ιδρύματος, όπως αυτό εγκρίθηκε στη συνεδρία
του ΔΣ, ημερ. 24.9.2019.
Παρατηρήσαμε, επίσης, ότι σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ετήσιες μικτές απολαβές της θέσης
ανέρχονται σε €13.000 και όχι σε €12.000 που εγκρίθηκαν από το ΔΣ.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Διαχειριστή
Κινηματοθεάτρου Παλλάς έχει εγκριθεί από το ΔΣ, καθώς και τους λόγους που το ποσό των μικτών
απολαβών είναι διαφορετικό από εκείνο που ενέκρινε το ΔΣ. Επίσης, ζητήσαμε να ενημερωθούμε πότε
δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία η θέση του Βοηθού Καλλιτεχνικού
Διευθυντή.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το Ίδρυμα θα προχωρήσει στην υπογραφή
σχετικής σύμβασης. Ανέφερε, επίσης, ότι η θέση του Βοηθού Καλλιτεχνικού Διευθυντή
συμπεριλαμβάνεται στο νέο οργανόγραμμα που κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.
4.7.10 Επίδομα οδοιπορικών
Στη Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργοδότησης των Μουσικών της ΣΟΚ, η οποία καλύπτει
την περίοδο 1.7.2007-31.12.2010, προνοείται η κατ’ εξαίρεση και πάνω σε προσωπική βάση
συνέχιση της παραχώρησης επιδόματος οδοιπορικών σε τέσσερεις μουσικούς από τη Λεμεσό, για
τη μετάβασή τους στη Λευκωσία που είναι η έδρα της ορχήστρας.
Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι, κατά τα έτη 2018 και 2019 το Ίδρυμα κατέβαλε στα
συγκεκριμένα άτομα επίδομα οδοιπορικών, συνολικού ποσού €26.782.
Η παραχώρηση επιδόματος οδοιπορικών στα συγκεκριμένα άτομα, βάσει των προνοιών της
Συλλογικής Σύμβασης που έχει λήξει, συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των μουσικών που
διαμένουν σε πόλη διαφορετική από την έδρα της ορχήστρας.
Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 38(4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
(Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών
του 1995 (ΚΔΠ 175/95), «η μετάβαση υπαλλήλου από την κατοικία του στον τόπο εργασίας του
δεν θεωρείται υπηρεσιακό ταξίδι για σκοπούς καταβολής εξόδων οδοιπορικών».
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΣΟΚ χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από κρατική
χορηγία, να τερματιστεί η κατ’ εξαίρεση καταβολή επιδόματος οδοιπορικών.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το θέμα θα συμπεριληφθεί στις εισηγήσεις
του ΔΣ κατά τη διαπραγμάτευση της ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης των Μουσικών.
4.7.11 Μη ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων
Οι Συλλογικές Συμβάσεις για τους όρους εργοδότησης του Διοικητικού και Γραμματειακού
Προσωπικού του Ιδρύματος και των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου έληξαν στις
31.12.2012 και 31.12.2010, αντίστοιχα και έκτοτε δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις, ενώ
ενημερωθήκαμε ότι γίνονται σχετικές διαπραγματεύσεις.
Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την
ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων (Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού και
Μουσικών).
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΔΣ θα ακολουθήσει την απαραίτητη
διαδικασία για έναρξη των διαπραγματεύσεων για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων.
4.7.12 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Στις Συλλογικές Συμβάσεις για τους όρους εργοδότησης του Διοικητικού και Γραμματειακού
Προσωπικού και των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, αναφέρεται ότι το Ίδρυμα
παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια. Ως αποτέλεσμα, το Ίδρυμα
συμμετέχει στο Σχέδιο Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε υπαλλήλους διαφόρων
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Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών του Υπουργείου Υγείας και για τον σκοπό αυτό κατά τα έτη 2018
και 2019 καταβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο ποσό ύψους €3.942 και €4.950, αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, για το έτος 2018 το Ίδρυμα κατέβαλε σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία συνολικό
ποσό ύψους περίπου €93.000 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σημειώνουμε ότι κατά τον έλεγχο δεν
προσκομίστηκε οποιοδήποτε συμβόλαιο μεταξύ του Ιδρύματος και της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σε τι αφορά η πιο πάνω δαπάνη, εάν υπογράφηκε συμφωνία με την
πιο πάνω ασφαλιστική εταιρεία, τους λόγους σύναψης της συμφωνίας και κατά πόσο
εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι κατά το 2011, το ΔΣ αποφάσισε να δώσει την
επιλογή στο προσωπικό για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και από ιδιωτική εταιρεία,
καθώς ήταν πιο συμφέρουσα και ότι η συμφωνία υπογράφηκε στις 31.5.2018, επισυνάπτοντας
συμβόλαιο, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υπογραμμένο από το ΙΣΟΚ. Ανέφερε, επίσης, ότι όλα τα
μέλη εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ και δεν υπάρχει οποιοδήποτε ιδιωτικό σχέδιο.
Από την πιο πάνω απάντηση προκύπτει ότι υπήρξε κακοδιαχείριση στο ζήτημα αυτό.

4.8

Απαλλαγή διδάκτρων Μουσικής Ακαδημίας

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον ΚΔ ΣΟΝΚ, όλοι οι μαθητές στην Ακαδημία είναι με μερική
υποτροφία. Ωστόσο, παραχωρείται απαλλαγή του ποσού των διδάκτρων που αναλογεί στους
μαθητές και που ανέρχεται σε €50 μηνιαίως, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικονομική
δυσκολία στην αποπληρωμή. Ο ΚΔ ΣΟΝΚ ανέφερε ότι τα κριτήρια για απαλλαγή των διδάκτρων
είναι τα χαμηλά εισοδήματα, η ανεργία και οι πολύτεκνες οικογένειες και για επαλήθευση της
οικονομικής κατάστασης ζητείται η προσκόμιση σχετικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Παρατηρήσαμε ότι, σε αριθμό περιπτώσεων παραχωρήθηκε απαλλαγή από τα δίδακτρα, με την
προσκόμιση βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούσε μόνο στον
ένα γονέα, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο εισόδημα του άλλου γονέα.
Παρατηρήσαμε επίσης ότι παραχωρείται απαλλαγή στη βάση του εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες μόνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Ως αποτέλεσμα,
παραχωρείται απαλλαγή διδάκτρων και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα.
Για παράδειγμα, για τη σχολική χρονιά 2019–2020 παραχωρήθηκε απαλλαγή διδάκτρων, η οποία
βασίστηκε σε στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προσκομίστηκαν το 2018 και
αφορούσαν μόνο στα εισοδήματα του πατέρα κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2017–Απριλίου
2018. Από έρευνα της Υπηρεσίας μας, διαπιστώσαμε ότι σε αυτή την περίπτωση παραχωρήθηκε
απαλλαγή, παρόλο που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για τα έτη 2018 και 2019 ανερχόταν
σε €61.627 και €57.853, αντίστοιχα, το οποίο δεν υποδηλώνει οικονομική δυσκολία στην
καταβολή ποσού ετήσιων διδάκτρων λιγότερο των €1.000.
Σύσταση: Για σκοπούς παραχώρησης απαλλαγής από τα δίδακτρα, να ζητείται ετησίως η
υποβολή βεβαιώσεων αναφορικά με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, καθώς και
ενυπόγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα. Επίσης, για τα
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δίδακτρα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων παραχώρησης υποτροφίας, να εξασφαλιστεί
έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση σχετικής τεκμηρίωσης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας και μας ανέφερε ότι το ΔΣ θα
ορίσει σχετικό μέγιστο ποσό, πέραν του οποίου δεν θα παραχωρείται απαλλαγή διδάκτρων.

4.9

Σχέση Λειτουργού του Ιδρύματος με παρόχους υπηρεσιών προς το ΙΣΟΚ

Από διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας, παρατηρήσαμε ότι Λειτουργός του Ιδρύματος είναι
ιδιοκτήτης ηχογραφικού στούντιο, το οποίο κατά τα έτη 2018 και 2019 έλαβε από το Ίδρυμα για
παροχή υπηρεσιών ποσό ύψους €16.942 και €26.310, αντίστοιχα. Επίσης, μέτοχος και Διευθυντής
σε εταιρεία, η οποία κατά τα έτη 2018 και 2019 έλαβε από το Ίδρυμα ποσό ύψους €3.927 και €2.784,
αντίστοιχα, είναι αδελφός του εν λόγω Λειτουργού. Σύμφωνα με στοιχεία από το Διαδίκτυο, ο
Λειτουργός αυτός είναι Γενικός Διευθυντής σε συγκεκριμένο Σύνδεσμο, ο οποίος κατά το 2018 έλαβε
επιχορήγηση ύψους €8.000 από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, στα πλαίσια του
Προγράμματος «Πολιτισμός 2015–2020 (Υποπρόγραμμα Μουσική)». Στα πλαίσια του ίδιου
προγράμματος, το 2019 ο Λειτουργός έλαβε επιχορήγηση ύψους €1.328 για συμμετοχή σε
συγκεκριμένο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να διερευνήσει το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων και να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση των συμφερόντων του.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΤΔΔΠ,
για τη συγγραφή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ιδρύματος, που θα περιλαμβάνει και
θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

4.10

Παροχή νομικών υπηρεσιών

4.10.1 Δικηγορικό Γραφείο Χ
Τον Ιούνιο του 2017, το Ίδρυμα προέβη στην υπογραφή συμφωνίας για παροχή υπηρεσιών
νομικού συμβούλου με το Δικηγορικό Γραφείο Χ, έναντι του ποσού των €1.904
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια της συμφωνίας ήταν για 12 μήνες, με δικαίωμα
ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη δύο περιόδους διαστήματος 12 μηνών εκάστη.
Στις 24.5.2019, το Ίδρυμα ενημέρωσε το πιο πάνω Γραφείο αναφορικά με την πρόθεσή του να
προβεί σε ανανέωση της Σύμβασης, από 6.6.2019–5.6.2020, γεγονός που έγινε αποδεκτό από τον
νομικό σύμβουλο στις 11.6.2019. Ωστόσο, στις 15.7.2019 το Ίδρυμα ενημέρωσε τον νομικό
σύμβουλο, αναφορικά με απόφαση του ΔΣ να τερματίσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών.
Δεν έχει εντοπιστεί τέτοια απόφαση του ΔΣ και ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε για τους
λόγους που οδήγησαν στον τερματισμό της συμφωνίας, ένα μήνα μετά την ανανέωσή της.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγηση για ανανέωση της σύμβασης
με το πιο πάνω Γραφείο υποβλήθηκε στο ΔΣ από υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιδρύματος, για το
οποίο, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανανέωση της σύμβασης, προέκυψε θέμα
καταγγελιών εναντίον του και ενδεχομένως να προέκυπτε σύγκρουση συμφερόντων. Ανέφερε,
επίσης, ότι το τότε ΔΣ θεώρησε σημαντικό να συνεργαστεί με ένα μεγάλο γραφείο που να έχει
πείρα σε θέματα που προκύπτουν σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
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4.10.2 Δικηγορικό Γραφείο Ψ
Στις 13.8.2019, υπογράφηκε από το πιο πάνω Δικηγορικό Γραφείο και τη Ταμία του ΔΣ, Επιστολή
Δέσμευσης (Engagement Letter), με την οποία το Γραφείο αποδέχεται και συμφωνεί να ενεργεί
ως νομικός σύμβουλος του ΙΣΟΚ, με ισχύ από την 1.7.2019, έναντι ετήσιας συμφωνημένης
αμοιβής (Retainer Fee) ύψους €5.950 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον χρέωση πάνω σε
ωριαία βάση (€200 την ώρα) για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Παρατηρήσαμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα πιο πάνω:
α.
Επιλογή του νομικού συμβούλου. Στα πρακτικά του ΔΣ του Ιδρύματος, ημερ. 25.7.2019,
αναφέρεται ότι η Γενική Γραμματέας και η Ταμίας του Ιδρύματος ενημέρωσαν τα παρόντα μέλη
ότι «ως ΔΣ ζητήσαμε από Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, να μας δώσει γραπτή
γνωμάτευση…….». Επίσης, στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 5.8.2019 (δηλαδή μετά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος της συμφωνίας), το μόνο που αναφέρεται σχετικά με το θέμα είναι
«Απόφαση: Υπογραφή συμβολαίου για συνεργασία με Γραφείο Ψ», χωρίς οποιαδήποτε άλλη
αναφορά.
Όπως διαπιστώσαμε, στα πρακτικά του ΔΣ δεν αναφέρεται οτιδήποτε σχετικό με τον διορισμό
του πιο πάνω γραφείου ως νομικού συμβούλου του Ιδρύματος. Επίσης, δεν εντοπίσαμε απόφαση
του ΔΣ σχετικά με τη γνωμάτευση που παρουσιάστηκε στη συνεδρία, ημερ. 25.7.2019, ενώ από
τα πρακτικά προκύπτει ότι το ΔΣ δεν ήταν ενημερωμένο αναφορικά με τη σχετική γνωμάτευση,
παρά μόνο ενημερώθηκε εκ των υστέρων.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε στα
πρακτικά η ανάθεση στον συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο πριν την υπογραφή της Επιστολής
Δέσμευσης. Αναφορικά με τη γνωμάτευση που παρουσιάστηκε στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ.
25.7.2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι η γνωμάτευση ζητήθηκε από τον
τότε Ex Officio Προέδρο, την Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του ΔΣ.
β.
Υπογραφή της Επιστολής Δέσμευσης. Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΙΣΟΚ, ο Πρόεδρος
εκπροσωπεί το Ίδρυμα έναντι οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής,
κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και γενικώς έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Αναφέρεται,
επίσης, ότι ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε άλλο πρόσωπο.
Στα καθήκοντα της Ταμία δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια στο Καταστατικό, ενώ δεν εντοπίσαμε
να έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στην Ταμία εκ μέρους του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, η όλη
διαδικασία για τη σύναψη της συμφωνίας ενδεχομένως να μην έγινε νομότυπα.
γ.
Μη προκήρυξη προσφορών. Σύμφωνα με το Άρθρο 90 του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), για
συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι €5.000 για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
αναθέτει απευθείας τη σύμβαση, ενώ για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι €25.000 για
υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών
προσφορών από περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων.
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Παρατηρήσαμε ότι, παρά το γεγονός ότι η αξία της συγκεκριμένης σύμβασης, περιλαμβανομένης
και της επιπλέον χρέωσης πάνω σε ωριαία βάση, ξεπερνά το ποσό για το οποίο η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, εντούτοις το Ίδρυμα δεν ακολούθησε τη
διαδικασία προσφορών. Με βάση το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (38(Ι)/2014), σε δημόσιες
συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της νομοθεσίας περί
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να ακολουθεί τις πρόνοιες του Ν.73(Ι)/2016 και του Νόμου Ν.38(Ι)/2014.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το Ίδρυμα θα προχωρήσει σε
τερματισμό της σύμβασης και σε προκήρυξη με συνοπτική διαδικασία.
δ.
Πρόνοιες Συμφωνίας. Παρατηρήσαμε ότι στην Επιστολή Δέσμευσης που υπογράφηκε στις
13.8.2019, μεταξύ των δύο μερών, δεν περιλαμβάνονται πρόνοιες αναφορικά με τη διάρκεια της
σύμβασης, την τήρηση εμπιστευτικότητας και την κυριότητα των παραδοτέων. Επίσης, δεν
γίνεται αναφορά σε ρήτρες καθυστέρησης, καθώς και σε τερματισμό της σύμβασης και στον
διακανονισμό διαφορών.
ε.
Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, το ποσό της ετήσιας συμφωνημένης αμοιβής (Retainer Fee)
θα καταβάλλεται με δύο ίσες δόσεις, η πρώτη τέλος Ιουνίου και η δεύτερη τέλος Δεκεμβρίου.
Αναφέρεται επίσης ότι στο ποσό της συμφωνημένης αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και η νομική
γνωμάτευση, ημερ. 24.7.2019.
Παρατηρήσαμε ότι για την εν λόγω νομική γνωμάτευση το Δικηγορικό Γραφείο απέστειλε στις
25.7.2019 στο Ίδρυμα χρεωστική σημείωση και το Ίδρυμα προχώρησε στην πληρωμή του ποσού
στις 23.8.2019, ενώ κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας η πληρωμή θα έπρεπε να γίνει τον
Δεκέμβριο του 2019.
4.10.3 Δικηγορικό Γραφείο Ω
Το ίδρυμα ανέθεσε στο Δικηγορικό Γραφείο Ω την ετοιμασία των διαδικασιών συμμόρφωσης του
Ιδρύματος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έναντι ποσού €5.950
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ).
Παρατηρήσαμε ότι στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 11.9.2019, ανατέθηκε σε μέλος του ΔΣ να
διερευνήσει κατά πόσο το ΥΠΠΑΝ ανέθεσε σε συγκεκριμένο γραφείο τον χειρισμό του θέματος,
γεγονός για το οποίο δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά σε μεταγενέστερα πρακτικά.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες του ΥΠΠΑΝ
αναφορικά με το θέμα και κατά πόσο έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο παροχής της
συγκεκριμένης υπηρεσίας από τους υφιστάμενους νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι λανθασμένα δεν σημειώθηκε στα
πρακτικά ότι το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το ΥΠΠΑΝ δεν ανέθεσε σε συγκεκριμένο γραφείο το θέμα
της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Ανέφερε, επίσης, ότι η ανάθεση
στο συγκεκριμένο γραφείο έγινε λόγω της εξειδίκευσής τους στον συγκεκριμένο κλάδο.
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4.11

Θερινή κατασκήνωση

4.11.1 Συμμετοχή στη θερινή κατασκήνωση
Στα πρακτικά του ΔΣ, ημερ. 5.8.2019, αναφέρεται ότι στη θερινή κατασκήνωση που διοργανώνει
το Ίδρυμα, κάθε παιδί που συμμετέχει στοιχίζει στο Ίδρυμα γύρω στα €442, ενώ το δικαίωμα
συμμετοχής είναι μόνο €50. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε όπως, για τα έτη 2020 και 2021, το
ποσό συμμετοχής αυξηθεί σε €150 και €200, αντίστοιχα.
Παρατηρήσαμε ότι στη θερινή κατασκήνωση, πέραν από τους μαθητές της Μουσικής Ακαδημίας,
συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα. Όπως μας ενημέρωσε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, τα κριτήρια
για συμμετοχή στην κατασκήνωση είναι «καλλιτεχνικά, σε σχέση με τις ανάγκες του ρεπερτορίου,
τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπει ο Προϋπολογισμός και οι κτηριακές εγκαταστάσεις και την
αποδοτικότητα του μουσικού».
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος λειτουργίας της θερινής κατασκήνωσης
επιχορηγείται από το Κράτος, τα άτομα που συμμετέχουν στην κατασκήνωση και δεν φοιτούν
στην Μουσική Ακαδημία να καταβάλλουν διαφοροποιημένο/αυξημένο ποσό συμμετοχής. Σε
κάθε περίπτωση, η σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί και επεξηγηθεί στον
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι στη θερινή κατασκήνωση έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όλα τα παιδιά των προγραμμάτων της ΣΟΝΚ, τα οποία προέρχονται από μουσικές
σχολές (ιδιωτικές ή δημόσιες) σε όλη την Κύπρο και ότι η Ακαδημία της ΣΟΝΚ είναι μια από αυτές
τις Σχολές και ουδέποτε η κατασκήνωση περιορίστηκε στους υπότροφους της Ακαδημίας.
Ανέφερε, επίσης, ότι η κατασκήνωση δεν αφορά στην Ακαδημία της ΣΟΝΚ, αλλά στη Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων Κύπρου, η οποία αποτελεί θεσμό δευτερογενούς μουσικής παραγωγής, ισότιμα
προσβάσιμο τόσο στους υπότροφους της Ακαδημίας όσο και σε μαθητές οποιουδήποτε άλλου
θεσμού, ο οποίος ασχολείται με την πρωτογενή μουσική εκπαίδευση.
4.11.2 Κόστος λειτουργίας θερινής κατασκήνωσης 2019
Στη συνεδρία, ημερ. 26.4.2018, παρουσιάστηκε στο ΔΣ η οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος και
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η ΣΟΝΚ παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις με ανεξέλεγκτα έξοδα,
κυρίως λόγω δαπανών που αφορούν στη Μουσική Ακαδημία. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε
όπως το κόστος λειτουργίας της θερινής κατασκήνωσης να μην ξεπερνά τις €20.000.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος, το συνολικό κόστος λειτουργίας της θερινής κατασκήνωσης
σε ορεινό θέρετρο για το έτος 2019 ανήλθε σε €32.770 (υπέρβαση 64%).
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε τους λόγους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, κατά πόσο
εξασφαλίστηκε έγκριση του ΔΣ για υπέρβαση του ποσού των €20.000 και κατά πόσο το ΔΣ
ενημερώθηκε αναφορικά με το πραγματικό κόστος λειτουργίας της κατασκήνωσης.
Σύσταση: Το κόστος λειτουργίας να περιορίζεται στο ποσό που εγκρίνεται από το ΔΣ και το
οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το κόστος της εκάστοτε κατασκήνωσης
εγκρίνεται από το ΔΣ, στο πλαίσιο του ετήσιου ή αναπροσαρμοσμένου Προϋπολογισμού.
4.11.3 Θερινή κατασκήνωση 2020
Κατόπιν δημοσιεύματος σε ημερήσια εφημερίδα, ημερ. 1.3.2021, στο οποίο αναφερόταν, μεταξύ
άλλων, σε «κατασκήνωση η οποία έγινε σε πολυτελές παραλιακό ξενοδοχείο», η Υπηρεσία μας
ζήτησε πληροφόρηση αναφορικά με το θέμα, από την οποία προέκυψε ότι το δημοσίευμα
αφορούσε στην κατασκήνωση που διοργανώθηκε την περίοδο 21–28.8.2020 σε ξενοδοχείο πέντε
αστέρων στην Πάφο.
Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το Ίδρυμα, το αρχικό καθαρό
κόστος λειτουργίας της κατασκήνωσης για το έτος 2020 προϋπολογίστηκε σε €33.783 (€41.283
έξοδα και €7.500 έσοδα). Ωστόσο, στη συνεδρία, ημερ. 3.7.2020, το ΔΣ αποφάσισε, μετά από
σχετική πρόταση του ΚΔ ΣΟΝΚ (α) τη διεξαγωγή της κατασκήνωσης της ΣΟΝΚ σε ξενοδοχείο, λόγω
της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε με την πανδημία, (β) την αύξηση του
Προϋπολογισμού κατά €15.000-€17.000 και (γ) την υποβολή από τον ΚΔ ΣΟΝΚ συγκεκριμένης
πρότασης, κατόπιν λήψης προσφορών από τα ξενοδοχεία που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις.
Το Ίδρυμα αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία, για εκτιμημένη
αξία €47.000 για τη διαμονή και πλήρη διατροφή 104 ατόμων (+/-10) για 7 βράδια τέλη
Αυγούστου, την παραχώρηση 11 αιθουσών και χώρους με γραφεία για χρήση κοντά στις
αίθουσες δοκιμών. Όπως αναφέρεται στον διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Στη συνέχεια το Ίδρυμα ζήτησε την υποβολή προσφορών από οκτώ παραλιακά ξενοδοχεία τριών–
πέντε αστέρων.Υποβλήθηκαν στο Ίδρυμα τέσσερεις προσφορές, με τιμές που κυμαίνονταν από
€40.920-μέχρι €47.000, πλέον ΦΠΑ. Στις 28.7.2020, τα Μέλη του ΔΣ ενέκριναν δια περιφοράς (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 23.9.2020, επικύρωσαν την έγκριση
για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφοροδότη με τη χαμηλότερη προσφορά αξίας
€40.920 πλέον ΦΠΑ, ως οι πρόνοιες του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Ίδρυμα, τα έξοδα λειτουργίας της κατασκήνωσης 2020,
στην οποία συμμετείχαν συνολικά 110 άτομα, ανήλθαν σε €62.016 και τα έσοδα σε €10.125, με
αποτέλεσμα το καθαρό κόστος λειτουργίας της κατασκήνωσης να ανέλθει σε €51.891.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το ΔΣ υποστήριξε ένθερμα την εισήγηση να
διεξαχθεί η θερινή κατασκήνωση του 2020, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν µε την
συνεχιζόμενη πανδημία. Ανέφερε, επίσης, ότι το Ίδρυμα ήταν υποχρεωμένο να συµµμορφωθεί
µε τις απαγορεύσεις του Υπουργείου Υγείας, που αφορούσαν στους κατασκηνωτικούς χώρους.

4.12

Μη εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ

Στην Έκθεση Ελέγχου (Management Letter) του ιδιώτη ελεγκτή προς το Ίδρυμα για το έτος 2018
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η πολιτική του Ιδρύματος για μη
εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ, αφού το σύνολο των ετήσιων συναλλαγών του Ιδρύματος, το οποίο
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προέρχεται από διάφορες δραστηριότητες, ξεπερνά το όριο εγγραφής στο ΦΠΑ, το οποίο
ανέρχεται σε €15.600. Αναφέρεται επίσης ότι το Ίδρυμα λαμβάνει υπηρεσίες από το εξωτερικό, οι
οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου (Ν.95(Ι)/2000) και
για τις οποίες εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη των υπηρεσιών.
Από διερεύνηση της Υπηρεσίας μας στο Τμήμα Φορολογίας, διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός
Μητρώου ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια του Ιδρύματος αφορά στον Αριθμό Φορολογικής
Ταυτότητας, ενώ το Ίδρυμα δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ.
Σχετικά αναφέρουμε ότι στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 18.9.2019, κατά τη συζήτηση των ευρημάτων
του ελεγκτικού οίκου για το έτος 2018, Μέλος του ΔΣ ανέφερε ότι το Ίδρυμα δεν χρειάζεται να
εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά ή/και
διερεύνηση του θέματος.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να αποταθεί στο Τμήμα Φορολογίας, για να διευκρινιστεί κατά πόσο έχει
υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι την 1.12.2020 το Ίδρυμα απέστειλε
σχετική επιστολή στο Τμήμα Φορολογίας.

4.13

Επιστολή ΚΔ ΣΟΝΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στις 10.12.2018, ο ΚΔ της ΣΟΝΚ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην
οποία εξέφρασε απόψεις για διάφορα θέματα που αφορούν στο Ίδρυμα, καθώς και απόψεις
αναφορικά με τον διορισμό ατόμων στο ΔΣ του Ιδρύματος.
Σε υπηρεσιακό σημείωμα του Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών προς τον τέως Υπουργό
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο επισυνάπτεται σε επιστολή του
Υπουργού προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερ. 22.1.2019,
αναφέρεται ότι ο ΚΔ ΣΟΝΚ «……επιχειρεί να παρέμβει στις διαδικασίες επικαλούμενος την
εργασιακή του ιδιότητα στο Ίδρυμα και προσπαθεί με ψευδή στοιχεία να παραπλανήσει
δημιουργώντας ατεκμηρίωτες και αναληθείς εντυπώσεις». Στο σημείωμα αναφέρεται επίσης ότι
«… έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, παρακάμπτοντας όλη την ιεραρχία του ΥΠΠΑΝ και επιχειρώντας
με στόχο την προώθηση των δικών του προσωπικών φιλοδοξιών να επικοινωνήσει απευθείας με
τον Πρόεδρο και αφήνοντας όλο το Υπουργείο εκτεθειμένο για τον τρόπο διαχείρισης των
θεμάτων». Στο σημείωμα γίνεται εισήγηση για άμεση εξέταση των πειθαρχικών συνεπειών που
εγείρει η ενέργεια του ΚΔ ΣΟΝΚ.
Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο έχει διεξαχθεί έρευνα εναντίον του ΚΔ ΣΟΝΚ για
ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.
Σε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, ημερ. 1.12.2020, αναφορικά με το θέμα, η οποία
κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος ανέφερε ότι το ΔΣ έκρινε
ότι η αποστολή της σχετικής επιστολής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν ήταν δεοντολογικά
ορθή πράξη. Ανέφερε, επίσης, ότι το ΔΣ έκρινε ότι δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε
πειθαρχικό έλεγχο, αφού δεν αποτελεί το θεσμικό όργανο που φέρει την ευθύνη του διορισμού
των Μελών του ΔΣ.
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Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ μάς ανέφερε ότι δεν γνωρίζει να έχει ληφθεί
οποιαδήποτε παραπέρα ενέργεια από το ΥΠΠΑΝ.

4.14

Χορηγία από συγκεκριμένο οργανισμό

Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 17.1.2020, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα θα λάβει
χορηγία ύψους €80.000 από συγκεκριμένο οργανισμό. Σε σχετική επιστολή του Οργανισμού,
ημερ. 29.1.2020, αναφέρεται ότι το ποσό της χορηγίας θα καταβληθεί σε δόσεις, κατόπιν
υπογραφής σχετικής συμφωνίας.
Σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 20.3.2020, το Ίδρυμα ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι η
συμφωνία με τον Οργανισμό δεν είχε υπογραφεί, ενώ, αφού ζητήθηκε επανειλημμένα από την
Υπηρεσία μας, στις 12.5.2020 μας υποβλήθηκε υπογραμμένη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού
και του ΙΣΟΚ, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής 10.2.2020.
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στην υπογραμμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται το «Παράρτημα 1»,
το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Όπως ενημερωθήκαμε με ηλεκτρονικό μήνυμα,
ημερ. 4.6.2020, το Παράρτημα δεν είχε ακόμη ετοιμαστεί.
Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, η οποία ισχύει για το έτος 2020, ο χορηγός αναλαμβάνει να
ενισχύσει οικονομικά, ως ο κύριος χορηγός, τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις του ΙΣΟΚ με
το ποσό των €80.000, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, με την πρώτη δόση, ύψους
€20.000, να καταβάλλεται με την υπογραφή της Συμφωνίας. Σχετικά αναφέρουμε ότι η πρώτη
δόση καταβλήθηκε στο Ίδρυμα στις 8.5.2020.
Συστάσεις:


Να διερευνηθεί η νομιμότητα της συμφωνίας με τον Οργανισμό, αφού το Παράρτημα 1
της συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, δεν επισυνάπτεται στη
συμφωνία.



Κάθε πρόταση συνεργασίας, περιλαμβανομένων χορηγιών που κατά κανόνα
συνοδεύονται από ανταλλάγματα προβολής, θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.



Η αιτούμενη για έλεγχο πληροφόρηση να υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας, στη βάση των
προνοιών του περί Καταθέσεων Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή και στη
Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου Ν.113(Ι)/2002.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος απέστειλε στην Υπηρεσία μας την πρώτη τροποποιητική
Συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του χορηγού, με ημερομηνία 10.2.2020, σύμφωνα με την
οποία η περίοδος της Συμφωνίας παρατείνεται για έξι μήνες και λήγει την 30.6.2021.
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4.15

Συναυλίες

4.15.1 Συναυλία με Ελληνίδα καλλιτέχνιδα
Στη συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 8.11.2019, αναφέρεται ότι το Ίδρυμα θα προβεί στη διεξαγωγή
συναυλιών, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερου και καινούργιου κοινού στις συναυλίες της
ΣΟΚ. Στην ίδια συνεδρία αναφέρεται ότι τριμελής Επιτροπή, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των
συναυλιών, επέλεξε συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα για τη διεξαγωγή συναυλίας, ενώ άλλο Μέλος
του Συμβουλίου πρότεινε όπως τη συναυλία αναλάβει συγκεκριμένη εταιρεία (Παραγωγός).
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα πιο πάνω πρακτικά, συγκεκριμένο Μέλος του ΔΣ πρόβαλε έντονες
αντιρρήσεις αναφορικά με τον τρόπο λήψης της απόφασης για την επιλογή της συγκεκριμένης
καλλιτέχνιδας. Η εν λόγω συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε πότε εγκρίθηκε από το ΔΣ η διεξαγωγή της συγκεκριμένης
συναυλίας και πότε εγκρίθηκε η ανάληψη της διεξαγωγής από τον Παραγωγό.
Σύσταση: Τα Μέλη του ΔΣ να μην λειτουργούν αυθαίρετα και να μην προβαίνουν στη λήψη
αποφάσεων, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι δεν φαίνεται να προκύπτει αυθαίρετη δράση
εκ μέρους Μελών του ΔΣ.
4.15.2 Συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρεία για τη διοργάνωση της συναυλίας (Παραγωγός)
Η διοργάνωση της συναυλίας με την πιο πάνω καλλιτέχνιδα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ
2.2.2020 και 5.2.2020, ανατέθηκε σε εταιρεία Παραγωγό. Αναφορικά με το θέμα παρατηρήσαμε
τα εξής:
α.
Κατά τον έλεγχο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας δύο συμφωνίες μεταξύ του Ιδρύματος
και του Παραγωγού. Η πρώτη φέρει ημερομηνία 8.1.2020 και είναι υπογραμμένη μόνο από τον
Παραγωγό, ενώ η δεύτερη, η οποία μας υποβλήθηκε στις 5.6.2020 μετά που ζητήθηκε
επανειλημμένα από την Υπηρεσία μας, φέρει ημερομηνία 10.2.2020 και είναι υπογραμμένη και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
β.
Η ημερομηνία της υπογραμμένης συμφωνίας (10.2.2020) είναι μεταγενέστερη της
ημερομηνίας διεξαγωγής των συναυλιών (2-5.2.2020).
γ.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας ημερ. 8.1.2020, που αναφέρεται στους
οικονομικούς όρους «Σε περίπτωση εξεύρεσης χορηγών, θα ισχύσουν οι πιο κάτω όροι: Το 60%
των πόρων τα εισπράττει το ΙΣΟΚ και 40% των πόρων τα εισπράττει ο Παραγωγός». Ωστόσο, στην
αντίστοιχη παράγραφο της συμφωνίας, ημερ. 10.2.2020, αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση
εξεύρεσης χορηγών, θα ισχύσουν οι πιο κάτω όροι: Το ΙΣΟΚ θα καταβάλει το ποσό των €8.000 –
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – για κόστος παραγωγής».
Σχετικά αναφέρουμε ότι το ποσό των €8.000 που αναφέρεται ως «Κόστος Παραγωγής» στην
συμφωνία, ημερ. 10.2.2020, τυγχάνει να αντιστοιχεί στο 40% της πρώτης δόσης της χορηγίας από
τον Οργανισμό, που ανέρχεται σε €20.000, ως και η αναφορά στη συμφωνία, ημερ. 8.1.2020,
γεγονός που εγείρει ερωτηματικά.
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δ.
Και στις δύο συμφωνίες αναφέρεται ότι τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων εισπράττει ο
Παραγωγός για λογαριασμό του, με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να μην έχει οποιοδήποτε έσοδο από
τη διοργάνωση.
ε.
Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό, το τιμολόγιο του Παραγωγού για το Κόστος Παραγωγής
της συγκεκριμένης συναυλίας, το οποίο φέρει ημερομηνία έκδοσης 10.2.2020, πληρώθηκε από το
Ίδρυμα την ίδια ημέρα, ενώ η έγκριση για πληρωμή του δόθηκε από τον ΚΔ ΣΟΚ στις 11.3.2020,
δηλαδή ένα μήνα μετά την πληρωμή.
στ. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δύο συμφωνίες με διαφορετικές ημερομηνίες, στις δύο
συμφωνίες η υπογραφή του Παραγωγού είναι πανομοιότυπη και ότι η δεύτερη συμφωνία
υποβλήθηκε για έλεγχο με μεγάλη καθυστέρηση και με ημερομηνία μεταγενέστερη της
συναυλίας, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς την πραγματική ημερομηνία υπογραφής
της συμφωνίας.
ζ.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η συμφωνία είναι ετεροβαρής σε βάρος του ΙΣΟΚ. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ιδρύματος για τη συγκεκριμένη συναυλία, το ΙΣΟΚ επωμίστηκε έξοδα ύψους περίπου
€15.000, μη περιλαμβανομένων των λειτουργικών του εξόδων, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό
όφελος, γεγονός που δεν συντελεί στην αύξηση των ιδίων εσόδων του Ιδρύματος.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να συνάπτει συμφωνίες με γνώμονα το οικονομικό του συμφέρον και την
αύξηση των εσόδων του, πάντοτε τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας και μας πληροφόρησε ότι το
τότε ΔΣ αξιολόγησε τη συμφωνία και έκρινε πως ήταν συμφέρουσα για το Ίδρυμα. Ανέφερε,
επίσης, ότι τον Ιανουάριο του 2020 ζήτησε την απόσυρση της συμφωνίας, αφού διαφώνησε με
την πολιτική καταχώρησης μέρους των χορηγιών που αποσπά το Ίδρυμα σε συνεργάτες του ΙΣΟΚ,
με αποτέλεσμα τη σύναψη νέας συμφωνίας.
4.15.3 Διαφήμιση συναυλίας με καλλιτέχνη από την Ελλάδα
Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφημίστηκε στις αρχές του 2020 ότι πρόκειται να διεξαχθεί
συναυλία με καλλιτέχνη από την Ελλάδα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
Εντούτοις, δεν είχε υπογραφεί συμφωνία με την εταιρεία που θα αναλάμβανε τη διεξαγωγή της
συγκεκριμένης συναυλίας.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να μην δεσμεύεται με την ανακοίνωση εκδηλώσεων, πριν την υπογραφή
των σχετικών συμφωνιών, καθώς η τακτική αυτή θέτει το Ίδρυμα σε μειονεκτική θέση κατά τη
διαπραγμάτευση της συμφωνίας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας.

4.16

Μη έγκαιρη καταβολή του Φόρου Καλλιτεχνών

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν. 118(Ι)/2002), όπως
τροποποιήθηκε, το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά οποιοδήποτε άτομο μη κάτοικος στη
Δημοκρατία, που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, υπόκειται σε φορολογία με
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συντελεστή 10%. Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, το ποσό του φόρου καταβάλλεται στο Τμήμα
Φορολογίας μέσα στον μήνα που ακολουθεί τον μήνα παρακράτησης του ποσού, ενώ σε
περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται με τόκο.
Παρατηρήσαμε ότι το Ίδρυμα δεν προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή του φόρου στο Τμήμα
Φορολογίας. Πιο συγκεκριμένα, στις 10.12.2019 το Ίδρυμα κατέβαλε στο Τμήμα συνολικό ποσό
ύψους €3.252, που αφορούσε στον φόρο καλλιτεχνών για την περίοδο Μαΐου–Δεκεμβρίου 2019. Εν
όψει του γεγονότος ότι η πληρωμή έγινε διαδικτυακά, το ποσό θεωρήθηκε από το σύστημα του
Τμήματος Φορολογίας ως οφειλή Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να μην επιβληθεί τόκος.
Σημειώνουμε ότι, από έρευνα της Υπηρεσίας μας στο Τμήμα Φορολογίας, εντοπίσαμε ότι κατά
την περίοδο 29.8.2012-24.2.2021 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετο ποσό ύψους €19.074 υπό
μορφή τόκου/πρόσθετης επιβάρυνσης.
Σύσταση: Το Ίδρυμα να προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή του φόρου, ως οι πρόνοιες της
σχετικής νομοθεσίας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας και ανέφερε ότι η
καθυστέρηση στη συγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται στην απουσία με άδεια μητρότητας της
λογίστριας του ΙΣΟΚ, θέση με την οποία η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί, καθότι η τακτική αυτή
ακολουθείται για χρόνια.

4.17

Διενέργεια πληρωμών

4.17.1 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, οι επιταγές που εκδίδονται και αφορούν σε ποσά μέχρι
€1.000, υπογράφονται από μόνο ένα άτομο, τον εκάστοτε Πρόεδρο ή την Ταμία του Ιδρύματος,
ενώ για ποσά πέραν των €1.000 υπογράφονται από δύο άτομα.
Σχετικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ.118, που ισχύει
για επιταγές που εκδίδονται από επίσημους τραπεζικούς λογαριασμούς Κυβερνητικών
Τμημάτων, αυτές πρέπει να υπογράφονται από δυο Λειτουργούς.
Σε επιστολή του, ημερ. 2.8.2019, το Ίδρυμα ζήτησε από συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
την έκδοση εταιρικής κάρτας, συνδεδεμένης με τον λογαριασμό του Ιδρύματος, επ’ ονόματι της
Λογίστριας του Ιδρύματος, αναφέροντας ότι η κάρτα «θα πρέπει να έχει μόνιμο ημερήσιο όριο
συναλλαγής €17.000 και η χρήση της να περιορίζεται μόνο σε Κυβερνητικά Τμήματα».
Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τους λόγους για τους οποίους απαιτείται όπως ο τραπεζικός
λογαριασμός της εταιρικής κάρτας διαθέτει μόνιμο ημερήσιο υπόλοιπο €17.000και πώς
αναμένεται η τράπεζα να διασφαλίζει ότι η χρήση της κάρτας θα περιορίζεται μόνο σε
Κυβερνητικά Τμήματα.
4.17.2 Παρατηρήσαμε ότι οι πληρωμές του Ιδρύματος διενεργούνται, χωρίς να έχουν
προηγουμένως ετοιμαστεί εντάλματα πληρωμών.
Σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, που εφαρμόζονται από τα Κυβερνητικά
Τμήματα, τα εντάλματα πληρωμών πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία της υπηρεσίας για την
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οποία γίνεται η πληρωμή, να φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη «Πληρώθηκε» και στα δελτία να
επισυνάπτονται τα πρωτότυπα τιμολόγια και άλλα αναγκαία έγγραφα.
Σύσταση: Για τη διενέργεια πληρωμών και την έκδοση επιταγών να ακολουθούνται οι
διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Δημόσιο. Επίσης, να ετοιμάζονται εντάλματα πληρωμής
και οι επιταγές να υπογράφονται από δύο Λειτουργούς, ανεξαρτήτως ποσού.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με τη σύστασή μας για υπογραφή των επιταγών
από δύο άτομα, αλλά, όπως μας πληροφόρησε, το Ίδρυμα θεωρεί πως είναι εξαιρετικά δύσκολο
για το λογιστήριό του, να προχωρεί σε ετοιμασία ενταλμάτων πληρωμής.
Θεωρούμε απαράδεκτη την απάντηση αυτή.

4.18

Εξέταση καταγγελιών εναντίον του τέως Εκτελεστικού Διευθυντή

Στη συνεδρία, ημερ. 10.6.2019, το ΔΣ αποφάσισε τον διορισμό τριμελούς Επιτροπής, για να εξετάσει τις
καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του τέως Εκτελεστικού Διευθυντή και αφορούσαν σε
παράπονα και καταγγελίες από τα μέλη και τους εργοδοτούμενους του Ιδρύματος. Όπως αναφέρεται
στα πιο πάνω πρακτικά, το Ίδρυμα έλαβε συμβουλή από νομικό σύμβουλο, όπως δοθεί στον τέως
Εκτελεστικό Διευθυντή υποχρεωτική άδεια με απολαβές, ούτως ώστε η έρευνα να διεξαχθεί
αμερόληπτα, κάτι το οποίο έγινε και
ο τέως Εκτελεστικός Διευθυντής τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια με πλήρεις απολαβές για την
περίοδο 18.6.2019–15.7.2019, χωρίς να επηρεαστεί το σύνολο της περιόδου των αδειών μετ΄
απολαβών που δικαιούται.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο η πιο πάνω νομική συμβουλή δόθηκε στο Ίδρυμα
γραπτώς, καθώς και τον Νόμο/Κανονισμό στη βάση του οποίου ο τέως Εκτελεστικός Διευθυντής
τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια με απολαβές.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι η εν λόγω νομική συμβουλή δόθηκε
προφορικά από δύο διαφορετικά δικηγορικά γραφεία και επεσήμανε ότι η υποχρεωτική άδεια,
χωρίς απολαβές, είναι παράνομη σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο
Ν.35(Ι)/2007.

4.19

Διαχείριση Κινηματοθεάτρου Παλλάς

4.19.1 Η διαχείριση του Κινηματοθεάτρου Παλλάς μεταβιβάστηκε στο Ίδρυμα από τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, το οποίο, μέχρι το 2019, υπαγόταν το Ίδρυμα.
Όπως αναφέρεται στα πρακτικά του ΔΣ, ημερ. 18.9.2019, δεν έγινε γραπτή συμφωνία στην οποία να
καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.
Στα πιο πάνω πρακτικά αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει ασφάλεια πυρός, που να καλύπτει το
Κινηματοθέατρο Παλλάς και αυτό οφείλεται στο ασαφές πλαίσιο λόγω μη ύπαρξης γραπτής συμφωνίας.
Σύσταση: Εν όψει της μεταφοράς του Ιδρύματος στο Υπουργείο Οικονομικών, από τον
Ιανουάριο του 2020, να συναφθεί γραπτή συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του ΥΠΠΑΝ,
αναφορικά με τη διαχείριση του Κινηματοθεάτρου.
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4.19.2 Το Ίδρυμα ενοικιάζει το Κινηματοθέατρο Παλλάς σε τρίτους. Για τις εν λόγω ενοικιάσεις δεν
εντοπίσαμε στοιχεία αναφορικά με την καταβολή στο Τμήμα Φορολογίας του ποσού της έκτακτης
εισφοράς για την Άμυνα, που επιβάλλεται στο εισόδημα από ενοίκια, στη βάση των προνοιών του περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 117(Ι)/2002) και ζητήσαμε να
ενημερωθούμε κατά πόσο καταβάλλεται η σχετική εισφορά.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το Ίδρυμα αποτάθηκε στο Τμήμα Φορολογίας
για γνωμάτευση, κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα στο
εισόδημα από ενοίκια για την παραχώρηση σε τρίτους του Κινηματοθεάτρου Παλλάς.

4.20

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης (νυν Κέντρο Μουσικής Έρευνας,
Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης)

Με την απόφασή του, ημερ. 27.2.2008, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προώθησης
του θεσμού του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και την
παραχώρηση του ετήσιου ποσού που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του, ως χορηγία προς το Ίδρυμα,
από Κονδύλια του Προϋπολογισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ.
Ως αποτέλεσμα, το Ίδρυμα λαμβάνει τις κρατικές χορηγίες που αφορούν στο Κέντρο Μουσικής
Πληροφόρησης και προβαίνει στην πληρωμή των εξόδων του Κέντρου, γεγονός που δημιουργεί
οφειλόμενα διαχρονικά υπόλοιπα από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες προς το Ίδρυμα.
Σύσταση: Εν όψει της μεταφοράς του Ιδρύματος από το ΥΠΠΑΝ στο Υπουργείο Οικονομικών, από
τον Ιανουάριο του 2020, να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε τα θέματα που αφορούν
στο Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης να ανατεθούν στο ΥΠΠΑΝ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ έχουν
προχωρήσει στην ίδρυση νέου Ιδρύματος και μας κοινοποίησε επιστολή του Διευθυντή Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ, ημερ. 14.12.2020, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρεται η Ίδρυση νέου
Ιδρύματος αλλά ότι η λογιστική διαχείριση από το Ίδρυμα των θεμάτων του Κέντρου Μουσικής
Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης θα ολοκληρωθεί με το τέλος του 2020 και οποιαδήποτε
λογιστική εκκρεμότητα θα διευθετηθεί.

4.21

Συμφωνία για την προώθηση των Ορχηστρών

Στη συνεδρία, ημερ. 13.11.2019, το ΔΣ συζήτησε, μεταξύ άλλων, την αδυναμία στην προώθηση των
ορχηστρών και αποφασίστηκε όπως το θέμα ανατεθεί σε επαγγελματικό γραφείο. Ως αποτέλεσμα, στις
21.2.2020 υπογράφηκαν δύο συμφωνίες, με ισχύ από 1.3.2020, μεταξύ του Ιδρύματος και
συγκεκριμένης εταιρείας, συνολικού ποσού €9.000 πλέον ΦΠΑ.
Παρατηρήσαμε ότι το πιο πάνω ποσό καταχωρίστηκε ως οφειλόμενη υποχρέωση του Ιδρύματος για το
έτος 2019 (Marketing Expenses Due) και ζητήσαμε σχετικές εξηγήσεις. Επίσης, ζητήσαμε να
ενημερωθούμε αναφορικά με το Κονδύλι και το έτος στο οποίο συμπεριλήφθηκε η πιο πάνω πρόνοια
στον Προϋπολογισμό.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος συμφώνησε με την παρατήρησή μας και μας πληροφόρησε ότι έχει
γίνει διόρθωση στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019.
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5.

Γενικά συμπεράσματα

Παρόλο που το Ίδρυμα συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά, από την
κρατική χορηγία, εντούτοις δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές πρακτικές και διαδικασίες που
επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που
ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα και οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Επίσης,
παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ετοιμασία Κανονισμών που ρυθμίζουν την
λειτουργία του Ιδρύματος και τις αρμοδιότητες και όρους υπηρεσίας του προσωπικού, η
ετοιμασία των οποίων θα έθετε κατευθυντήριες γραμμές και θα επίλυε σωρεία προβλημάτων.
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι το ΥΠΠΑΝ, το οποίο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι το 2019, δεν
ασκούσε ικανοποιητική εποπτεία στο Ίδρυμα.
Όπως φαίνεται, μέχρι σήμερα, 15 μήνες μετά την ανάληψη της εποπτείας από το Υπουργείο
Οικονομικών, ούτε και η δική του δράση δεικνύει, κατά την άποψή μας, αποφασιστικότητα στην
άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, σε ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, σε αντίθεση
με την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο, με βάση το άρθρο 28 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου
(Ν.38(Ι)/2014), το οποίο θέτει συγκεκριμένες ευθύνες στον ελέγχοντα λειτουργό Κονδυλίου που
χρησιμοποιείται ως κρατική χορηγία.
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6.

Γενικές συστάσεις

Το Ίδρυμα θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αύξηση των ιδίων εσόδων και
μείωση της εξάρτησης από την κρατική χορηγία, την ετοιμασία Κανονισμών που να ρυθμίζουν τη
λειτουργία του Ιδρύματος και τις αρμοδιότητες και όρους υπηρεσίας του προσωπικού. Επίσης, η
λήψη αποφάσεων να γίνεται με διαφάνεια και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ιδρύματος,
πάντοτε με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες
χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
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